WhatsApp-ryhmien luominen ja ylläpitäminen Windows Phone -laitteilla

WhatsApp-ryhmän luomiseksi sinulla tulee olla asennettuna WhatsApp-ohjelma puhelimeesi ja sen täytyy olla
aktivoitu. Sovelluksen löytää Kaupasta hakusanalla WhatsApp ja sen lataaminen on täysin ilmaista.
Jos edellä mainitut kohdat ovat kunnossa, ryhmän luominen alkaa suoraan Keskustelut -välilehdeltä. Laajenna
alapalkki painamalla kolmea pistettä, ja valitse sitten "Uusi ryhmä" -kohta.

Tämä jälkeen sinulle aukeaa "Uusi ryhmä" -ikkuna, jossa voit valita ryhmällesi kuvan (valinnainen) ja nimen
(näitä on mahdollista muuttaa myöhemmin, joten nimen ei tarvitse olla kerralla ”mieluisa”).
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Nimi voi olla maksimissaan 25 merkkiä pitkä mukaan lukien mahdolliset välilyönnit sekä hymiöt nimessä. Kun
tämä vaihe on valmis, siirry seuraavaan vaiheeseen alapalkissa olevasta nuolikuvakkeesta.

Seuraavassa ikkunassa sinun tulee lisätä vähintään yksi yhteystieto ryhmääsi (maksimissaan 100) ennen kuin
jatkaminen on mahdollista (hyväksymiskuvake muuttuu harmaasta valkoiseksi, kun tämä vaihe on tehty).
Lisääminen tapahtuu klikkaamalla "Lisää osallistuja" -kohtaa. Sinulle aukeaa lista puhelinluettelosi kaikista
niistä ihmisistä, joilla on WhatsApp käytössä. Et siis voi lisätä henkilöitä ryhmään, jos heillä ei ole WhatsAppia.
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Kun olet lisännyt kaikki haluamasi henkilöt ryhmääsi ja hyväksynyt tämän vaiheen, ryhmä on valmis ja kaikille
ryhmässä oleville lähtee tieto ryhmän syntymisestä. Sinulle aukeaa kuvan mukainen ikkuna (taustakuvaa
lukuunottamatta) jossa näkyy ylhäällä keskustelun nimi ja keskustelun jäseniä (kaikki eivät tähän kohtaan
luonnollisestikaan mahdu, jos heitä on useampia tai heidän nimensä ovat pitkiä).
Nyt kun joku ryhmän jäsenistä lähettää ryhmään viestin, normaalikeskustelusta poikkeavasti viestissä näkyy
myös lähettäjän nimi. Viestin lähettäjä ei sitä itse kuitenkaan näe. Tämä ominaisuus auttaa tunnistamaan
viestien lähettäjät ilman että jokaiseen viestiin tarvitsee erikseen kirjoittaa nimeään.

Tarkastellaksesi ryhmän tietoja, esimerkiksi lisätäksesi lisää jäseniä tai korottamalla jäsenten asemaa ryhmässä,
avaa ryhmän tiedot laajentamalla alapalkki kolmen pisteen kohdasta ja valitsemalla "Ryhmän tiedot".
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Tässä ikkunassa on näkyvillä ryhmäsi nimi ja kuva, sekä ryhmän jäsenet ja ylläpitäjät. Tässä ikkunassa on myös
mahdollista muokata ryhmän kuvaa ja nimeä. Mykistä -kohdasta voit ottaa ilmoitukset väliaikaisesti pois
käytöstä (esim. koulutustilaisuuden tai liiallisen aktiivisuuden vuoksi).

Jos haluat antaa jollekin ryhmässä olijalle ylläpitäjän oikeudet (mahdollisuuden poistaa tai lisätä henkilöitä
ryhmään), vieritä ruutua alas kunnes haluamasi henkilön nimi näkyy Osallistujat -kohdassa. Vie sormi kyseisen
henkilön nimen päälle ja pidä pohjassa kunnes avautuu valikko, josta voit valita mitä haluat tehdä.
Huomautuksena kuitenkin Soita -kohta, joka soittaa henkilölle puhelun ja menee operaattorin kautta eli tämä
EI ole ilmainen puheluvaihtoehto. WhatsApp ei siis täysin korvaa normaalia puhelinliittymää.

© digitutor: Adetta K.

Jos poistat tai lisäät ryhmään jäseniä, molemmista tulee näkyville ilmoitus. Poistetut jäsenet eivät voi enää
lähettää tai lukea keskustelun viestejä. Poistetut voi lisätä takaisin jos aihetta tulee laajentamalla alapalkin ja
valitsemalla kohdan "Lisää". Jos aiot itse poistua ryhmästä, et voi enää lähettää viestejä ryhmään tai lukea mitä
muut lähettävät.

Ryhmästä poistumisen jälkeen keskustelu jää kuitenkin näkyville Keskustelut -välilehteen ja katoaa sieltä vasta,
kun poistat keskustelun manuaalisesti. Tämä tapahtuu painamalla ja pitämällä pohjassa keskustelun kohdalla
kunnes avautuu valikko, ja tästä valikosta valitaan "Poista".
Nyt osaat luoda ryhmän ja kontrolloida sitä, onnittelut.
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