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EEPOS MOBIILISOVELLUS
Oppilaan ja vanhemman opas sovelluksen käyttöönottoon
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MOBIILISOVELLUS
OPPILAALLE JA VANHEMMALLE 

YLEISTÄ TIETOA

Uusi Eepos-sovellus tuo reaaliaikaisesti kaiken oppilaan opintoihin 
liittyvän tiedon oppilaiden ja huoltajien taskuihin. Sovellus antaa 
helpon ja turvallisen pääsyn opintotietoihin, ilmoittaa saapuneista 
viesteistä ja päivityksistä (Ilmoitukset) ja näyttää oppilaan kalenterin, 
arvioinnit ja oppilaitoksen tiedotteet. Näin oppilas ja huoltaja voivat 
toimia paremmin ja helpommin yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Sovellukseen kirjautuminen toimii samoilla tunnuksilla kuin Eepoksen 
selainversio. Sovellus muistaa kirjautumisen, joten riittää että kirjautuu 
vain kerran.

Eepos-sovellus pähkinänkuoressa:
- Oppilaan reaaliaikaisten henkilö- ja opintotietojen turvallinen 

taltiointi ja näyttö
- Oppilaan kalenterit
- Oppilaan opintosuoritteet ja arvioinnit
- Viestintä opettajan, oppilaan ja ryhmien välillä

Lataa Eepos-sovellus ja tutustu tarkemmin!
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MOBIILISOVELLUKSEN
ASENTAMINEN

YLEISTÄ TIETOA

Sovellus on ladattavissa Android- ja iOS -laitteille. Sovellus on 
käytettävissä oppilaan ja vanhemman tunnuksilla.

Latauslinkit

Android  - Google Play -kauppa
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.oksidia.eepos

iOS - App Store
https://apps.apple.com/us/app/eepos/id1498761537

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.oksidia.eepos
https://apps.apple.com/us/app/eepos/id1498761537
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SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
NÄILLÄ OHJEILLA PÄÄSET ALKUUN

1. Lataa ja Asenna sovellus Googlen Play -kaupasta tai Applen App 
Store:sta. Sovellus löytyy myös hakusanalla Eepos.

2. Seuraavaksi sinua pyydetään valitsemaan oppilaitos jossa opiskelet. 
Hakiessa voit käyttää esimerkiksi oppilaitoksen nimeä.

3. Kun opiston nimi näkyy listalla, valitse opisto painamalla nimen 
kohdalta.

4. Kirjaudu seuraavaksi oppilaan tai vanhemman käyttäjätunnuksella. 
Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, ole yhteydessä oppilaitoksesi 
toimistoon.

5. Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa tulet oppilaan / 
vanhemman aikajanalle. Aikajana kerää oppilaaseen yhdistettyä 
tietoa ja listaa merkinnät ajan mukaan  uusimmasta vanhimpaan. 
Voit selata aikajanaa alaspäin vanhempiin merkintöihin.

6. Kun oppilaitos tai opettaja lähettää oppilaalle ja vanhemmalle 
tiedotteita, viestin tai kommentin, tulevat uusimmat merkinnät 
automaattisesti aikajanalle ylimmäisiksi. Kaikista merkinnöistä 
lähetetään myös Push-ilmoitus oppilaiden ja vanhempien 
mobiililaitteille.
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ASETUKSET JA USEAN TILIN 
LISÄÄMINEN

NÄILLÄ OHJEILLA PÄÄSET ALKUUN

1. Voit säätää sovelluksen perusasetuksia siirtymällä päävalikossa 
kohtaan Asetukset. Täällä voit valita sovelluksen kielen, kytkeä 
ilmoitukset pois päältä ja hallinnoida estettyjä henkilöitä.

2. Voit lisätä sovellukseen useita tilejä(esimerkiksi usean 
oppilaitoksenkäyttäjätilit). Siirry päävalikosta kohtaan Vaihda tiliä ja 
valitse Lisää uusi

3. Kirjaudu sisään kuten aiemmin kerrottu Sovelluksen käyttöönotto 
-ohjeissa kohdissa 2-4.

4. Kun kirjautuminen on tehty voit vaihtaa tilien välillä päävalikon 
Vaihda tiliä -sivun kautta
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Näillä ohjeilla pääset alkuun! 

Mikäli haluat antaa palautetta sovelluksesta voit lähettää viestisi 
sähköpostitse osoitteeseen palaute@eepos.fi.

mailto:palaute@eepos.fi

