Tuudo
användarguide
Tuudo är en mobilapplikation för
högskolestuderande med hjälp av vilken den
studerande får tillgång till sina
studieuppgifter och andra tjänster som
underlättar den studerandes liv.
Utöver bastjänsterna kan högskolan ta i bruk
separata tilläggstjänster för de studerande,
såsom digital studerandeidentifikation och
bibliotekskort.
Innehåll:
Sidomeny och hemvy
Studier och läsordning
Campuskarta och restauranger
Arbete och praktik
Bibliotek
Studerandeidentifikation
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Ladda ner Tuudo i din telefon:

TUUDO
Paavo Havaksen tie 5 F, 90570 Uleåborg
www.tuudo.fi/sv

BASTJÄNSTER

SIDMENY
I sidomenyn i Tuudo hittar du alla funktioner
i Tuudo.
I menyn Personer och tjänster hittar du de
viktigaste tjänsterna vid din högskola och
kontaktuppgifter.

1.

I inställningarna kan du ändra språket i
applikationens innehåll och logga ut ur
tjänsten.
I menyn Ta kontakt kan du bekanta dig med
vanliga frågor eller skicka ett meddelande
direkt till utvecklarna av Tuudo.
Du kan också skicka e-post till adressen
info@tuudo.fi eller kontakta teamet via
Tuudos sociala medier.

HEMVY

2.

TUUDO
Paavo Havaksen tie 5 F, 90570 Uleåborg
www.tuudo.fi/sv

När du loggar in i appen kommer du till
hemvyn där de viktigaste tjänsterna i Tuudo
finns listade: läsordning, aktuella nyheter och
meddelanden, arbetsplatsannonser för
studerande samt menyn i den restaurang du
valt.

STUDIER
I vyn Studier finns dina studieprestationer,
sökfält för kurser, pågående studier och
kommande studier.

3.

Via sökfältet kommer du till uppgifterna om
kurser, och där kan du också anmäla dig till
kommande undervisningstillfällen. Du kan
följa med undervisningstillfällena så att de
syns i din läsordning och i de kommande
studierna, även om du inte har anmält dig till
undervisningstillfället. Detta är behändigt till
exempel när anmälan ännu inte är öppen.

LÄSORDNING

4.

I läsordningen ser du dina pågående studier,
de studier du följer och dina egna
markeringar, som du lätt kan lägga till genom
att klicka på ikonerna i den övre högra
kanten. Du kan också ange att
markeringarna ska vara återkommande.
Läsordningen består av kurser som du
antingen anmält dig till eller följt. Vid behov
kan du också dölja markeringar i din
läsordning eller sluta följa kurser.
Ibland kan det i samband med kursen synas
ett rött utropstecken. Det innebär att
kursanmälan antingen inte har bekräftats
eller att kursen bara har följts. Kontrollera
alltid att din kursanmälan är officiellt giltig.
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KARTA

5.

På kartan ser du på campus- och
verksamhetsställenivån din högskolas kartor
och de undervisningsutrymmen och till
exempel restauranger som satts in i dem. I
kartvyn kan du också söka enskilda platser
genom att klicka på förstoringsglas-ikonen.

RESTAURANGER

6.
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I restaurangvyn ser du
campusrestaurangernas dagliga
lunchmenyer och öppettider.

1
ARBETE OCH PRAKTIK
Arbete och praktik i Tuudo
minskar klyftan mellan studier
och arbetsliv. I vyn hittar du
lämpliga arbets-, praktik- och
slutarbetsplatser runt om i
Finland under årets alla dagar.

ARBETSGIVARE
Din framtida arbetsgivare kan
vara närmare än du tror!
Bekanta dig med företagens
profiler och ta reda på vilka
arbetsgivare det finns i vårt
land.
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3
LEDIGA ARBETSPLATSER
I Tuudo läggs dagligen till nya
arbetsplatsannonser som
lämpar sig för studerande. Du
hittar alla i en lista som du kan
filtrera till exempel enligt ort
och/eller bransch.

MEDDELANDEN
De flesta jobb som annonseras
ut på Tuudo kräver inte
toppkunskaper, utan det räcker
med att du är motiverad! Ta
modigt kontakt med
arbetsgivaren om olika
möjligheter.
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4

TILLÄGGSTJÄNSTER: BIBLIOTEK

1
HUVUDVY
Om du redan har ett
campusbibliotekskort visas det
automatiskt i Tuudo. Om du
inte ännu har ett kort kan du
skapa ett genom att trycka på
knappen Lägg till kort och följa
anvisningarna.

URVALSMENY
I följande vy kan du välja om du
vill skapa ett nytt kort eller lägga
till ett befintligt kort om det inte
visades automatiskt.

3a

2

ANSLUTNING AV KORT
Om du redan har ett kort kan
du koppla det till Tuudo. Fyll i
de uppgifter som behövs i
applikationen. I
problemsituationer kan du
kontakta Tuudos personal.

SKAPA KORT
Fyll i de uppgifter som behövs i
applikationen, men fyll inte i
blanketten om du redan har ett
befintligt kort. Tuudo kvitterar
när kortet har skapats.
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4
LÅN
I biblioteksvyn ser du dina
aktiva lån samt om du har
obetalda betalningar eller om
du har låneförbud. Det går att
låna verk i biblioteken med
streckkoden
på
Tuudos
bibliotekskort.

FÖRNYA LÅN
Om du inte har låneförbud kan
du enkelt förnya ditt lån direkt
via Tuudo. Klicka på det verk i
lånelistan som du vill förnya och
välj i följande vy: Förnya lån.

6
RESERVERINGAR OCH ÖPPETTIDER
I biblioteksvyn kan du också
följa med dina reserveringar och
bibliotekens öppettider. När din
reservering kan avhämtas får
du ett meddelande om detta på
reserveringslistan. Genom att
klicka
på
den
röda
positionsknappen kommer du
direkt till campuskartan, med
vars hjälp du kan orientera dig
till biblioteket.
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TILLÄGGSTJÄNSTER:
STUDERANDEIDENTIFIKATION

1
AKTIVERING AV IDENTIFIKATIONEN
Du kommer till studiekortsvyn
via kortplånboksikonen i det
övre högra hörnet i sidomenyn i
Tuudo. Du kan aktivera
identifikationen genom att följa
anvisningarna i vyn.

VÄLJ BILD
I följande vy kan du välja om du
vill bifoga en befintlig bild till
Tuudo eller ta en ny. Kom ihåg
att bilden inte kan bytas genast!
Välj alltså inte en bild där man
inte känner igen dig.
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3
STUDERANDEIDENTIFIKATION
I den aktiva identifikationen
ska man kunna identifiera din
ansiktsbild, ditt namn, din
födelsetid, din högskola, din
examensform och
identifikationens giltighetstid.

QR-KOD OCH TILLÄGGSUPPGIFTER
I identifikationens nedre högra
hörn finns en liten QR-ikon, via
vilken du kan se mer av dina
egna uppgifter, såsom ditt
studentnummer. Med QRkoden kan du identifiera dig i
självbetjäningskassorna
i
studentrestaurangerna.
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