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Microsoft OneDrive
Yleistietoa
OneDrive on Microsoftin kehittämä pilvipalvelu, jonka avulla käyttäjä pystyy jakamaan ja
tallentamaan mm. kuvia, videoita ja asiakirjoja n. ”pilveen”. Se on ilmainen henkilökohtainen
verkkotallennustila, jota voit käyttää kotona, töissä tai koulussa. Tiedostosi ovat käytettävissä
missä laitteessa tahansa, joko OneDrive-sivustossa tai puhelimelle suunnitellussa OneDrivemobiilisovelluksessa.

OneDrive ohjelmat
OneDriven palveluihin sisältyy: Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, kalenteri,
Outlook-sähköposti ja ns. kaverit osio.

Asennus ja käyttöönotto.
OneDrive ei tarvitse minkäänlaista
asennusta, vaan pystyt käyttämään
palveluita luomalla Microsoft-käyttäjän.
Rekisteröityä voi täältä.

Palvelut
Luotuasi Microsoft-tilin sinun täytyy ainoastaan kirjautua sisään OneDriveen, jonka jälkeen pääset
käsiksi kaikkiin tarjolla oleviin palveluihin.

Outlook.com
Outlook.com on sähköposti, joka on liitettynä OneDrive palveluihin ja voit tämän ansiosta vaivatta
jakaa esimerkiksi kirjoittamiasi asiakirjoja.
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Ihmiset
Tässä osiossa voit halutessasi yhdistää
Microsoft tilisi Skypen, Facebookin,
Twitterin, Googlen, LinkedIn ja Yahoon
kanssa, jonka jälkeen saat kaikki muun
muassa yhteystiedot siirrettyä
kyseisistä palveluista Microsoft tiliisi.
Tämän tehtyä voit helposti halutessasi
lähettää tiedostoja yhteyshenkilöillesi.

Kalenteri
Kalenteriin voit kirjata kaikki tärkeät päivämäärät esimerkiksi
syntymäpäivät tai tapahtumat.

OneDrive
OneDrive on pilvipalvelu johon voi tallentaa tiedostoja netin
välityksellä. Palvelu toimii Windows käyttöjärjestelmää
käyttävien laitteiden kautta. Kaikkien laitteiden välityksellä
jaettuja tiedostoja voi katsoa OneDriven kautta ja voit myös
ladata viemäsi tiedostot eri koneille.

Word Online
Word Online on Microsoft Wordia vastaava tekstin
muokkaus ohjelma joka toimii verkon kautta. Voit luoda
uusia asiakirjoja tai valita valmiista malleista sopivan tai
muokata tiedostoa jonka olet tallentanut OneDriveen.
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Excel Online
Excel Online on Microsoft Exceliä vastaava verkossa
toimiva ohjelmisto. Se toimii juuri samalla tavalla
kuin normaali Excel eli voit luoda taulukoita ja
muokata jo valmiita luomiasi taulukoita
OneDrivestä. Excel Onlinessa on myös valmiita
mallipohjia, joita voi käyttää vapaasti ja ne ovat
ilmaisia.

PowerPoint Online
PowerPoint Online on Microsoft
PowerPointtia vastaava verkossa toimiva
ohjelmisto. Se toimii suurin piirtein samalla
tavalla kuin alkuperäinen ohjelma, lukuun
ottamatta pieniä eroja ja toimintojen
puutoksia. Voit aloittaa uuden diaesityksen
luomisen valitsemalla ”Uusi tyhjä esitys”
kohtaa. Voit myös aloittaa diaesityksen
luomisen valitsemalla listassa olevista
malleista.

OneNote Online
OneNote Online on yksi OneDriven
palveluista, jonka avulla voit luoda
muistioita. Muistioihin tulee
automaattisesti päiväys merkintä.
Muistioita on helppo jakaa osiin sivussa
näkyvällä ”Osa” kohdassa. Sieltä voit
nimetä osan miksi haluat, jonka sisään
taas voit luoda muistioita.
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Kuinka opettaja voi hyödyntää OneDriven palveluita opetuksessaan?
-

Kaikkeen edellä mainittuun pääsee käsiksi älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.
Erillistä ohjelmaa ei tarvitse OneDriven käyttöä varten.

-

Opettajan on helppo lähteä luomaan oppimateriaalia oppilaille OneNoten avulla. Joka
luokalle pystyy tekemään vaikka oman muistikirjan, johon voi lisäillä osioita ja sivuja.

-

Kaiken materiaalin mitä opettaja on kirjoittanut OneNoteen, pystyy hän jakamaan myös
oppilaille. Oppilaat pääsevät itse käsiksi jaettuihin tiedostoihin koulussa, kotona tai ihan
missä vain. Oppilaille on käytössä OneDriven ilmaisversiot Wordista, PowerPointista,
Excelistä ja OneNotesta. Eli oppilaat eivät tarvitse omia ohjelmia tehdäkseen tehtäviä.

-

Kaikki tarvittavat tiedostot, kuvat ja työt voi tallentaa OneDriven pilvipalveluun, jossa ne
ovat turvassa hyvin suojatussa ympäristössä.

-

Tallennustilaa löytyy yli 15GB riippuen siitä haluatko ostaa lisätilaa. Toisen ilmaisen 15GB
lisätilan saa kun varmuuskopio oman älypuhelimensa kuvat OneDriveen.
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