OneDrive synkronoinnin asettaminen
Tämä ohje koskee sinua vain, jos olet käyttänyt TAY:n, TTY:n tai TAMKin OneDrivestä tiedostojen
synkronointia tietokoneellesi paikallisesti. Sinun on lopetettava näiden tiedostojen käyttäminen, koska
vanha OneDrivesi on asetettu lukutilaan ja niihin tehdyt muutokset eivät enää kopioidu pilvipalveluun.
OneDrivessä olevat tiedostosi on kopioitu automaattisesti TUNI Office 365:n OneDriveesi.
Jos haluat jatkaa tiedostojen käyttöä synkronoimalla niistä tietokoneellesi paikallisen kopion, määritä
OneDrive-ohjelmisto käyttöön TUNI-tunnuksellasi. Sen jälkeen vanhasta ja uudesta OneDrivestä
synkronoidut tiedostot näkyvät rinnakkain omina kansioinaan.
ÄLÄ POISTA vanhasta OneDrivestä synkronoimiasi tiedostoja ennen kuin olet varmistanut, että
viimeisimmätkin niihin tekemäsi muutokset ovat kopioituneet pilvipalveluun.
Jos olet epävarma tiedostojen käsittelyssä, ota yhteys IT Helpdeskiin.
Vaihda synkronointi osoittamaan uuteen @tuni.fi-ympäristöön seuraavasti:
1. Avaa synkronoinnin hallintanäkymä napsauttamalla tehtäväpalkissa oikealla alakulmassa näkyvää
pilvi -symbolia ja valitse avautuvasta valikosta kohta ”asetukset/settings”
2. Napsauta kohtaa ”Unlink this PC”. Tämä poistaa OneDrive-synkronoinnin käytöstä nykyiseen O365pilvipalveluun. Toimenpide ei poista paikallisia tiedostoja koneeltasi.
3. Aseta synkronointi päälle uuteen ympäristöön antamalla sähköpostiosoitteesi muodossa
etunimi.sukunimi@tuni.fi.
4. Valitse kansiot, joiden haluat synkronoituvan OneDrive -tallennustilaan.
Katso nelikohtainen palvelun esittely ja napsauta lopuksi ”Open my OneDrive folder”. Näet koneen
paikallisen OneDrive-synkronointikansion, OneDrive – TUNI.FI. Käytä tätä jatkossa, kun haluat
dokumenttien synkronoituvan Tuni OneDrive-pilvipalveluun. HUOM! Ette voi enää käsitellä OneDrive
tiedostojanne vanhoissa O365 ympäristöissä. Ne on asetettu lukutilaan.

Muutokset kuvina:

Napsauta avautuneesta ikkunasta kohtaa Unlink this PC. Tämä komento poistaa OneDrive-synkronoinnin
käytöstä nykyiseen O365-pilvipalveluun. Toimenpide ei poista paikallisia tiedostoja koneelta.

Napsauta Unlink account.

Tämän jälkeen käynnistyy velho, joka kysyy @tuni.fi –tunnuksesi. Tunnus kirjoitetaan muodossa
etunimi.sukunimi@tuni.fi. Napsauta Sign in.

Anna @tuni.fi-tunnuksesi salasana ja napsauta Kirjaudu sisään/Sign in.

Tämän jälkeen käynnistyy velho, joka luo OneDrive-yhteyden tuni.fi –O365-pilvipalveluun. Napsauta Next.

Valitse kansiot, jotka haluat synkronoitavan OneDrive-pilvipalveluun. Napsauta Next.

Napsauta neliöityä väkästä.

Napsauta neliöityä väkästä.

Napsauta neliöityä väkästä.

Muutokset on nyt tehty. Napsauta Open my OneDrive folder.

Komento avaa koneen paikallisen OneDrive-synkronointikansion, OneDrive – TUNI.FI. Käytä tätä jatkossa,
kun haluat dokumenttien synkronoituvan Tuni OneDrive-pilvipalveluun.
ÄLÄ POISTA vanhasta OneDrivestä synkronoimiasi tiedostoja ennen kuin olet varmistanut, että
viimeisimmätkin niihin tekemäsi muutokset ovat kopioituneet pilvipalveluun.
Jos olet epävarma tiedostojen käsittelyssä, ota yhteys IT Helpdeskiin.

