
 

Uudet ominaisuudet 11/2019 
Parannuksia oman kuvan lataamistoiminnossa: 

• Kuvan voi raahata hiirellä ja pudottaa suoraan Physiotoolsiin (Drag & Drop -ominaisuus). 
• Kuvan voi ottaa suoraan Physiotoolsissa (jos laite tukee kameratoimintoa, esim. mobiililaitteet). 
• Ladatun kuvan voi kääntää. 

Parannuksia kuvan nimeämisessä ja hakutoiminnossa: 

• Oman harjoitteen nimen ja ohjetekstin voi tallentaa usealla eri kielellä.      
• Omille harjoitteille voi lisätä samoja hakusanoja, joilla haetaan Physiotools-harjoitteita                    

Muut muutokset: 

• Harjoitteiden näyttämisjärjestys on muuttunut: Physiotools-harjoiteet näytetään ennen omia harjoitteita. 
Tämän voi muuttaa Harjoitteet-sivun asetuksista. 

• Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen voi nyt suojata salasanalla. 

Oman harjoitteen lisääminen 
Oman harjoitteen lisääminen on nyt helpompaa kuin aiemmin. Voit raahata ja pudottaa harjoitteen Physiotoolsiin, 
ottaa kuvan käyttämälläsi laitteella ja tallentaa suoraan Physiotoolsiin tai QR-koodia käyttämällä ottaa kuvan jollakin 
toisella laitteella. Voit myös kääntää kuvaa sekä kirjoittaa harjoitteen nimen ja tekstin useammalla eri kielellä.  

Harjoitteet-sivun oikeassa ylälaidassa klikkaa Lataa uusi harjoite. 

 



Harjoitteen tekstien kirjoittaminen 

Kirjoita uudelle harjoitteelle nimi ja harjoiteteksti ja valitse valikosta kieli. Voit kirjoittaa harjoitteen nimen ja 
harjoitetekstin useammalle eri kielelle tässä samassa ikkunassa. 

 

 

Harjoitekuvan lisääminen 

Voit lisätä kuvan kolmella eri tavalla: 

1. Klikkaa Selaa kuva ja valitse kuva tietokoneeltasi, tai  
2. Raahaa ja pudota kuva sille varattuun paikkaan, tai 
3. Klikkaa Ota kuva. Kameratoiminto aukeaa, mikäli käyttämäsi laite ja selain tukevat toimintoa. Ota kuva 

laitteesi kameralla. Jos laitteesi ei tue kameratoimintoa, Physiotoolsiin avautuu QR-koodi. Toimi seuraavalla 
tavalla: 

a. Lue QR-koodi mobiililaitteen QR-koodilukijalla, klikkaa mobiililaitteelle ilmestyvää linkkiä ja valitse 
näytölle avautuvasta ikkunasta ota kuva. Ota kuva ja klikkaa valmis, jolloin kuva latautuu 
Physiotoolsiin.  

b. Jos laitteessasi ei ole QR-koodilukijaa, voit vaihtoehtoisesti klikata Physiotoolsissa näkyvää QR-
koodia, jolloin avautuu linkki. Kopioi linkki ja klikkaa OK. Lähetä linkki haluamallesi laitteelle, avaa 
linkki ja ota kuva. Klikkaa valmis, jolloin kuva latautuu Physiotoolsiin. 

 



 

Huomaa, että ladattavan kuvan täytyy olla jpg-, gif-, png- tai bmp-muodossa ja kuvan koko saa olla enintään 50MB 
(oletuskokoraja).  

Huomaa, että yleensä mobiililaitteet sekä jotkut vanhemmat tietokoneen selaimet eivät tue Raahaa ja pudota -
toimintoa. Selaimen asetuksissa saattaa myös olla päällä asetus, joka estää toiminnon käyttämisen. 

Kuvan kiertäminen ja piirroskuvan lisääminen 

Lisättyäsi kuvan voit kiertää sitä klikkaamalla kuvan vasemmassa nurkassa olevaaa nuolipainiketta. 

Jos haluat lisätä myös piirroskuvan, valitse kuvan yläosasta Piirroskuva ja lisää myös piirroskuva harjoitteelle.  

 



Hakusanojen lisääminen 

Voit nyt lisätä omille harjoitteillesi samoja hakusanoja, joilla haetaan Physiotools-harjoitteita.  

Ladattuasi harjoitteen ja kirjoitettuasi ohjetekstin klikkaa ikkunan Hakusanat-välilehteä. 

 

Lisää omalle harjoitteellesi hakusanoja, jotta löydät harjoitteen jatkossa helposti.  

1. Klikkaa kohdassa +Lisää sana ja valitse haluamasi hakusana avautuvasta listasta, tai  
2. Kirjoita sana kohtaan +Lisää sana ja valitse haluamasi hakusana ehdotetuista hakusanoista. Jos kirjoittamaasi 

sanaa ei löydy listasta, kirjoitettuasi sanan valitse Luo uusi sana.  

Harjoitteelle lisäämäsi hakusanat näkyvät nyt ikkunassa. Voit tarvittaessa poistaa hakusanan klikkaamalla hakusanan 
vieressä olevaa ruksia.  

 

Huomaa: Jos sinulla on Harjoitteet-sivulla valittuna hakusanoja ja klikkaat Lataa uusi harjoite, sinulle tarjotaan 
automaattisesti niitä hakusanoja, jotka olet Harjoitteet-sivulla valinnut.  



Harjoitteiden näyttämisjärjestys 
Harjoitteiden näyttämisjärjestys on muuttunut. Harjoitteet-sivulla näytetään nyt ensin Physiotools-harjoitteet ja 
vasta sen jälkeen käyttäjän omat harjoitteet. Voit muuttaa harjoitteiden järjestystä Harjoitteet-sivun asetuksista.  

 

Asetukset-sivulla kohdassa Harjoitteiden näyttämisjärjestys, valitse Physiotools oletus – Käyttäjäharjoitteet ensin ja 
klikkaa OK. 

 

Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen suojaaminen salasanalla 
Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen voi nyt suojata salasanalla.  

Lisätäksesi sähköposteihin PDF-dokumentin harjoitesarjasta avaa Tulosteen esikatselu -sivun Asetukset , 
valitse välilehti Sähköposti ja valitse kohta Lisää lähetettävä sarja PDF-liitteenä.  



 

Suojataksesi sähköpostin salasanalla, Lähetä harjoitteet -ikkunassa valitse kohta Suojaa salasanalla. Kerro salasana 
asiakkaallesi. Lähetettävän sähköpostin saa avattua ilman salasanaa, mutta salasana vaaditaan 
harjoitusohjelmalinkin sekä PDF-liitteen avaamiseksi.  

 


	Uudet ominaisuudet 11/2019
	Uudet ominaisuudet 11/2019
	Parannuksia oman kuvan lataamistoiminnossa:
	Parannuksia oman kuvan lataamistoiminnossa:
	 Kuvan voi raahata hiirellä ja pudottaa suoraan Physiotoolsiin (Drag & Drop -ominaisuus).
	 Kuvan voi raahata hiirellä ja pudottaa suoraan Physiotoolsiin (Drag & Drop -ominaisuus).
	 Kuvan voi ottaa suoraan Physiotoolsissa (jos laite tukee kameratoimintoa, esim. mobiililaitteet).
	 Kuvan voi ottaa suoraan Physiotoolsissa (jos laite tukee kameratoimintoa, esim. mobiililaitteet).
	 Ladatun kuvan voi kääntää.
	 Ladatun kuvan voi kääntää.
	Parannuksia kuvan nimeämisessä ja hakutoiminnossa:
	Parannuksia kuvan nimeämisessä ja hakutoiminnossa:
	 Oman harjoitteen nimen ja ohjetekstin voi tallentaa usealla eri kielellä.
	 Oman harjoitteen nimen ja ohjetekstin voi tallentaa usealla eri kielellä.
	Muut muutokset:
	Muut muutokset:
	 Harjoitteiden näyttämisjärjestys on muuttunut: Physiotools-harjoiteet näytetään ennen omia harjoitteita. Tämän voi muuttaa Harjoitteet-sivun asetuksista.
	 Harjoitteiden näyttämisjärjestys on muuttunut: Physiotools-harjoiteet näytetään ennen omia harjoitteita. Tämän voi muuttaa Harjoitteet-sivun asetuksista.
	 Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen voi nyt suojata salasanalla.
	 Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen voi nyt suojata salasanalla.
	Oman harjoitteen lisääminen
	Oman harjoitteen lisääminen
	Harjoitteen tekstien kirjoittaminen
	Harjoitteen tekstien kirjoittaminen
	Harjoitteen tekstien kirjoittaminen
	Harjoitekuvan lisääminen
	Harjoitekuvan lisääminen
	Kuvan kiertäminen ja piirroskuvan lisääminen
	Kuvan kiertäminen ja piirroskuvan lisääminen
	Hakusanojen lisääminen
	Hakusanojen lisääminen
	Hakusanojen lisääminen

	Harjoitteiden näyttämisjärjestys
	Harjoitteiden näyttämisjärjestys
	Harjoitteiden näyttämisjärjestys
	Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen suojaaminen salasanalla
	Sähköpostitse lähetettävän PDF-liitteen suojaaminen salasanalla


