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TV on etähuolto-ohjelma, jonka avulla avustaja voi avustettavan luvalla päästä 
hänen kuvaruudulleen, ja käyttää oman koneensa näppäimistöä ja hiirtä aivan 
kuten hän olisi käyttämässä avustettavan konetta paikallisesti. 
Molemmat näkevät mitä ruudulla tapahtuu.

TV:ssä on kaksi osaa: Avustaja ja Avustettava

Molemmat lataavat TV ohjelman omalle PC koneelleen, asentamatta sitä, eli 
käynnistetään vain tarvittaessa.  Puhelimelle ja tabletille on vastaava TV 
ohjelma joka on ladattavissa Google Play kaupasta.

TV voidaan myös asentaa koneille, esim niin että Avustajalla on oikeus päästä 
Avustettavan koneelle aina kun avustettavan kone on päällä.
Avustettava näkee kun Avustaja ottaa yhteyden, ja voi halutessaan katkaista 
yhteyden.

TV on yksityiskäytössä maksuton. Yrityskäytössä maksetaan 
Avustajakoneiden lukumäärän mukaisesti, (n 300€/avustaja).
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Avustettava
Avustaja

Teamviewer 
   palvelin

Puheyhteys
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Avustettava
Avustaja

Teamviewer 
   palvelin

Puheyhteys

Yhteys on muodostettu
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www.teamviewer.com sivulla (pvä 5.1.2019) on vihreä kohta
josta voit ladata TV:n koneellesi.
Sekä Avustaja että Avustettava tarvitsevat tämän ohjelman.
Kertalataus riittää.
[Avustettava voi ladata myös yksinkertaisen Teamviewer Quick Support 
ohjelman, joka toimii vain avustettavan koneessa, kts myöhemmin tässä 
ohjeessa]

http://www.teamviewer.com/


Teamviewer_setup.exe ohjelma latautuu, ja se tulee tallentaa ja suorittaa.
Ohjelma kannattaakin tallentaa Työpöydälle, josta se on helppo jatkossakin 
tarvittaessa käynnistää.



Teamviewer_setup näyttää 
asennusruudun, jossa valitaan:

Suorita ainoastaan: Ohjelmaa ei 
asenneta, vaan se käynnistetään 
aina tarvittaessa.

Yksityisesti: Käytetään 
ilmaisversiota

Hyväksy-suorita: Aloittaa ohjelman



Sulje tämä 
ikkuna 
pois tieltä 

X



Molemmilla näkyy nyt tämä ikkuna. Avustaja kysyy Avustettavan ID:si numeron 
ja Salasanan, ja kirjoittaa ID:si numeron omaan Kumppani-ID kohtaansa → 
Yhdistä. Yhteyttä luodaan ja hetken päästä Avustajan ruudulla kysytään 
Avustettavan Salasanaa, jonka saatuaan Avustajan työpöydälle avautuu 
Avustettavan koneen työpöytä, ja yhteys on saatu.

Tässä näkyy että yhteys on käytettävissä

Avustettavan koneen yhteystiedot, 
jotka annetaan avustajalle

Avustaja kirjoittaa avustettavan 
ID numeron tähän omassa koneessaan.
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Avustajan näkymä 
erään Avustettavan 
koneen työpöydästä.

Oikealla näkyy TV:n 
istuntokuvake, jonka 
voi pienentää pois 
tieltä.

Ylhäällä näkyy 
Avustajan valikko, 
jossa mm Toimenpiteet 
valinnan alta löytyy 
Alt-Ctrl-Del 
näppäinyhdistelmän 
lähetys Avustettavan 
koneelle, ja monta 
muutakin toimintaa.



Aikanaan kun yhteys lopetetaan TV 
näyttää vielä tämän ruudun joka 
suljetaan X



PC:n  etähuolto Teamviewer ohjelmalla avustettavan 
TeamviewerQS pikayhteysohjelmalla 

Teamviewer.com sivulla kohta Lataa, 
ja edelleen alaspäin selaten löytyy 
lopulta Teamviewer QuickSupport,  ja 
Lataa Quick Support, joka lataamalla 
ja suorittamalla alustetaan 
avustettavan etäyhteys

TeamviewerQS.exe 
kannattaa tallentaa 
työpöydälle, josta se on 
helppo käynnistää aina 
tarvittaessa.



Kännykän etähuolto Teamviewer 
ohjelmalla

Teamviewer etähuolto-ohjelmalla voidaan PC:iden lisäksi 
huoltaa myös älykännyköitä ja tabletteja Internet-verkon 
kautta. Edellytys on tietysti että avustettavan kännykkälaite  
on yhteydessä Internetiin, kuten kännykät yleensä ovatkin.

Kännykkään tulee asentaa 
Teamviewer Quick Support 
ohjelma Google Play tai 
Apple kaupasta. 



Kännykän etähuolto Teamviewer 
ohjelmalla

Kännykässä Teamviewer QS (Quick Support) 

ohjelma käynnistetään, ja avustajalle kerrotaan ID:si 
numero (1370 591 697), jonka avustaja syöttää oman 
koneensa ikkunaan avattuaan ensin oman teamviewer 
ohjelmansa.
 

Yhteys 
kännykkään 
muodostuu kun 
avustettava 
hyväksyy 
kännykässään 
yhteyden, ja niin 
kännykän ruutu 
tulee näkyviin 
avustajan koneen 
ruudulla.



Kännykän etähuolto Teamviewer ohjelmalla

Avustaja voi painella kännykän 
kuvakkeita (hiirellä), ja siten aktivoida 
ko komennon, jne.

Eli käyttää kännykkää etänä…
MOT

Puheyhteys voi tietysti olla avustajan 
kännykän ja avustettavan välillä auki. 
Avustettava voi myös käyttää kännyään 
ja näin näyttää avustajalle mitä on 
tekemässä.
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