OneNote-muistioiden käyttöönotto TUNI OneDrivesta
Sinun vanhan Office365-tilin OneDrive-kansioon tallennetut tiedostot menevät lukutilaan, kun
tiedostojen kopiointi uuteen TUNI OneDrive -kansioon on tehty. Vanhan OneDrive-kansion
lukituksella estetään se, että muokkaamista ei tapahtuisi enää vanhaan OneDrive-kansioon. Sinun
vanhaan OneDriveen luodut ja tallennetut OneNote-muistiot kopioidaan myös uuteen TUNI
OneDriveen muiden tiedostojen kanssa.

1 Kuvankaappaus lukitustilasta selainnäkymässä

OneNoten synkronointivirhe
OneNote-muistioita on ollut mahdollista muokata tietokoneelle asennetulla OneNote-ohjelmalla tai
puhelimen OneNote-sovelluksella. Avoimet vanhat OneNote-muistiot jäävät edelleen auki OneNoteohjelmaan, mutta OneNote-muistioihin tehtyjä muutoksia ei enää tallennetta, koska OneNotemuistiot ovat lukutilassa. Jos vanhaa OneNote-muistiota muokkaa, muokattavan muistion ikonin
päälle tulee punainen rasti synkronointivirheen merkiksi.

2 Muistion synkronoinnissa virhe OneNote 2016 -ohjelmassa

3 OneNote-muistion virheilmoitus synkronointitilannesivulla OneNote 2016 -ohjelmassa

Sinun tulee avata TUNI OneDriveen kopioidut OneNote-muistiot OneNote-ohjelmassa ja jatkaa
niiden muistioiden muokkaamista. Älä vielä sulje vanhoja muistioita, vaan varmista ensin, että olet
varmistunut uusien muistioiden oikeasta toimivuudesta. Voit nimetä vanhan OneNoten esitysnimen
(Display Name), jotta tunnistat vanhan ja uuden OneNote-muistiot.
Osalle käyttäjistä OneNote-muistioiden kopiointi ei ole onnistunut tai osan OneNoten osioista tai
sivuista on kopioinnin yhteydessä korruptoituneet. Näissä tapauksissa tulee vanha OneNote-muistio
tallentaa uutena muistiona uuteen TUNI OneDriveen ja jatkaa muistion työstämistä uudessa
OneNote-muistiossa. Jos olet muokannut ja käyttänyt OneNotea pääosin selaimessa tai puhelimen
sovelluksessa ja epäilet, että TUNI OneDriveen kopioidussa OneNote-muistiosta puuttuu sivuja tai
osioita, tulee sinun tallentaa muistio vanhasta OneDrivesta uuteen TUNI OneDriveen käyttäen
OneNote 2016 -ohjelmaa. Kopiointiongelman korjaamiseksi tulee tarkemmat ohjeet myöhemmin
tässä dokumentissa.

OneNote-muistion käyttöönotto OneNote 2016 –ohjelmassa
Avoimet OneNote-muistiot ja niiden tallennuspaikat
On hyvä tunnistaa ensin, minne OneNote-ohjelmaan synkronoidut OneNote-muistiot ovat
tallennettu ennen kuin aloittaa OneNote-muistioita työstämään.
Avaa Info-sivu klikkaamalla File-välilehteä.

Info-sivulla näet muistiot, jotka ovat auki OneNote-ohjelmassa. Muistion osoitteen perusteella voit
päätellä mihin muistio on tallennettu.

Paikallisesti omalle tietokoneelle tallennetun muistion osoite on yleensä muotoa:
C:\Users\käyttäjä\Documents..

Vanhaan OneDriveen tallennettu OneNote-muistion osoite on muotoa:
https://organisaatiolyhenne-my.sharepoint.com/personal/etunimi_sukunimi_org_fi/..

Uuteen TUNI OneDriveen tallennettu OneNote-muistion osoite on muotoa:
https://tuni-my.sharepoint.com/personal/etunimi_sukunimi_org_fi/..

Microsoftin kuluttajakäyttäjille tarkoitettuun OneDriveen tallennettujen OneNote-muistioiden osoite
on muotoa: https://onedrive.live.com/.... Kuluttajakäyttöinen OneDrive on eri asia kuin TUNI
OneDrive (OneDrive for Business).

TAMKin Office 365 -sivustoon tallennetun OneNote-muistion osoite on muotoa:
https://tamk.sharepoint.com/sites/sivuston-nimi...

Vanhan OneNote-muistion valmistelut
On suositeltavaa, että muutat OneNote-ohjelmassa olevan vanhan muistion esitysnimen (Display
name), jotta tunnistat mikä on sinun vanha ja mikä on sinun uudesta TUNI OneDrivesta avattu
OneNote-muistio. Huom. muistion esitysnimi ei muuta varsinaisen muistion tiedostonimeä, vaan
ohjelmassa esillä olevan nimen.
Klikkaa OneNoten nimen päällä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Properties…

Muuta muistion Display name muistiota kuvaavaksi.

Auki olevassa Properties-ikkunassa näet missä kansiossa kyseinen muistio on tallennettu. Tarvitset
tätä tietoa, kun avaat TUNI OneDriveen kopioidun OneNoten.

OneNote-muistion avaaminen TUNI OneDrivesta
1. Klikkaa File-välilehteä

2. Klikkaa Open-linkkiä ja valitse OneDrive – TUNI.fi.

3. Selaa kansiorakennetta ja etsi avattava OneNote-muistio.

4. Voit tarkistaa OneNoten vanhan tallennuspaikan edellisessä ”OneNote-muistion avaaminen
TUNI OneDrivesta” kohdan mukaisesti, jos et muista mihin vanha muistio oli aikaisemmin
tallennettu.
5. OneNote avataan OneNote-ohjelmaan ja synkronointi alkaa. Synkronoinnissa saattaa mennä
useita minuutteja riippuen muistossa olevan materiaalin määrästä.
6. Voit tarkistaa synkronointilanteen klikkaamalla muistion nimellä päällä hiiren oikealla
painikkeella ja valitsemalla Notebook Sync Status…..

7. OneNote-muistio on synkronoitu, kun nimen vieressä on Up to date -ilmoitus.

8. Voit nimetä uuden TUNI OneDrivesta tuodun muistion esitysnimen muistiota kuvaavalla
tavalla.

OneNote-muistion synkronointi- ja kopiointiongelmat
Jos uudesta TUNI OneDrivesta avatussa OneNote-muistiossa ilmenee ongelmia ja/tai saat
synkronointivirheitä, kannattaa vanha OneNote-muistio viedä uuteen TUNI OneDriveen kokonaan
uutena muistiona. Tämä toimenpide kannattaa tehdä seuraavissa tilanteissa:




Olet jatkanut epähuomiossa vanhan OneNote-muistion muokkaamista eikä muokkauksia ole
tallennettu OneDriveen, koska vanha OneDrive on lukutilassa.
Huomaat OneNote-synkronoinnin jälkeen OneNote-ohjelmassa, että muistiosta puuttuu
osio, sivu tai sivulta sisältöä.
Huomaat, kun menet selaimen kautta TUNI OneDriveen tarkastelemaan OneNote-muistiota,
saat virheilmoituksen (alla esimerkkitilanne) tai OneNote-muistiosta puuttuu sisältöä.

OneNote-muistion lataaminen tietokoneelle
Vanha OneNote-muistio tulee ensin tallentaa (Export) tietokoneelle ja sitten avata ja tallentaa
uuteen TUNI OneDriveen.
1. Valitse OneNote-muistio klikkaamalla muistion nimeä.

2. Klikkaa File-välilehteä.

3. Klikkaa Export, valitse Notebook tallennusvaihtoehdoksi, valitse formaatiksi OneNote
Package ja klikkaa Export-painiketta.

4. Tallenna OneNote-paketti helposti löydettävään paikkaan esimerkiksi työpöydälle.
5. Avaa OneNote-paketti tuplaklikkaamalla tiedostoa.
6. Nimeä OneNote haluamallasi tavalla.

7. Valitse tallennuspaikaksi alasvetovalikosta se mikä viittaa sinun TUNI OneDriveen. Osoite on
muotoa https://tuni-my.sharepoint.com/personal.....

8. Klikkaa Create-painiketta. OneNote tallennetaan siihen TUNI OneDriven kansioon, josta
avasit OneNote-muistion aikaisemmin.
9. OneNote-muistion synkronoinnissa menee, muistion koosta riippuen, useita minuutteja.
10. Jos et näe https://tuni-my.sharepoint.com/personal..... tallennuspaikkaa tai haluat
tallentaa OneNote-muistion TUNI OneDrivessa toiseen kansioon, valitse tallennuspaikaksi
ensin paikallinen sijainti tietokoneelta eli se on muotoa:
C:\Users\käyttäjänimi\Documents\OneNote Notebooks
11. Klikkaa tämän jälkeen OneNoten nimen päällä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Share
This Notebook.

12. Klikkaa OneDrive – TUNI.fi -painiketta ja hae kansio, johon haluat tallentaa OneNoten
klikkaamalla Browse-painiketta.

13. OneNote siirretään TUNI OneDriveen ja muistio synkronoidaan OneNote-ohjelmaan.

