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Palvelinkeskus on laitos, jossa toimii 
paljon suurten tietomäärien 
tallentamiseen ja käsittelyyn 

tarkoitettuja tietokoneita.

 Palvelinkeskusten avulla pilven tuotteet 
ja palvelut pysyvät käytettävissä kellon 

ympäri eri puolilla maailmaa. 

Kun käytät sähköpostia, muokkaat 
dokumentteja, tallennat kuvan tai haet 

tietoa, käytät jotakin 
palvelinkeskuksista. Supertietokoneen 

teho on kättesi ulottuvilla. 

Pilvitallennuspaikka on Internet pilven 
takana oleva palvelinkone, tai -
konerypäs johon määritellyt tiedostosi 
kopioidaan talteen, ja tarvittaessa 
jaetaan nettiin määriteltyjen ihmisten 
nähtäviksi millä hyvänsä laitteella.
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pilvitallennus

OneDrive on osa Windows asennusta, ja on siis aina Windowsissa 
mukana. Se aktivoituu vasta kirjauduttuessa MS-tiliä käyttäen.

OneDrive luo kansion nimeltä OneDrive ja kaikki mitä siellä on kopioituu ja 
synkronoituu OneDrive pilveen. Näin kone ja pilvi ovat aina samassa 
tilassa, kopioita toisistaan. Jos jommasta kummasta poistetaan jotain, se 
poistuu toisestakin.

OneDrive ilmainen tallennustila on 5Gb, lisämaksusta 100Gb  2€/kk tai
hankkimalla Office 365 paketin, 69-99€/v saat 1024Gb tilaa.



18.06.20 OneDrive 3

pilvitallennus

Resurssien hallinnassa näkyy kansio     , joka on tässä koneessa oleva kansio.
Kaikki tässä kansiossa oleva kopioituu pilveen, jos OneDrive on aktivoitu. 
Keskellä ruutua näkyy OneDrive viittaus niihin Windowskansioihin, jotka on liitetty pilveen.
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pilvitallennus

Kun ensimmäisen kerran klikkaat            
kansiota, aloitetaan OneDrive määritykset. 
Voit luoda uuden MS-tilin tai käyttää nykyistä.  

Jos sinulla on MS-tili anna sen tunnus tähän.

tai

Luo tili käyttäen nykyistä sähköpostiosoitettasi 
(heimo@elisanet.fi), tai puhelinnumeroasi, tai 
hanki uusi sähköpostiosoite 
(outlook.com tai hotmail.com)

mailto:heimo@elisanet.fi
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pilvitallennus

Kun tiliasiat ovat kohdallaan pääset eteenpäin

Näet missä OneDrive kansiosi sijaitsee, ja voit 
tarvittaessa siirtää sen paikkaa, vaikkapa toiselle 
levylle.

OneDrive kansioosi syntyy kansioita. Omat 
peruskansiosi Kuvat, Tiedostot, ja Työpöytä siirretään 
automaattisesti vakiopaikaltaan (C:\Käyttäjät\käyttäjä) 
OneDrive kansioon, ja sitä kautta kopioidaan pilveen.

Automaattinen synkronointi pilven ja tietokoneen välillä 
aktivoituu heti tai vasta kun se aktivoidaan, kuten 
myöhemmin näytetään.
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pilvitallennus

OneDrive kuvake sijaitsee ruudun oikeassa 
alareunassa. Tämä kertoo pilvipalvelun tilan. 
Klikkaamalla kuvaketta nähdään tämän 
hetkinen tilanne.

Kohdasta Lisää nähdään tarkempia tietoja.
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pilvitallennus

Avaa OneDrive kansiosi Näyttää Resurssien
 hallinnassa paikallisen
 kansion sisällön.

Asetukset Näet asetuksesi ja
 pilven tilanteen.

Näytä verkossa Näyttää OneDrive
 pilven sisällön.
Huom: tämä saattaa avata OneDrive nettisivun. 
Valitse Rekisteröidy ilmaiseksi → OneDrive → 
Kirjaudu sisään → Anna MS-tilin tunnukset
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Asetukset kohdassa näkyy mm pilven 
omistaja ja käytetty tila 2Mt/5Gt (= 
2Mt/5000Mt)

Varmuuskopiointi välilehdellä näet 
Työpyötä-, Tiedostot-, ja 
Kuvat-kansioiden kopioinnin tilan.
Valinta                          aktivoi kopioinnin 
pilveen.
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OneDrive valikon Näytä verkossa 
avaa selaimen ikkunaan pilvesi.

Alkuun joudut sivulle josta valitset
     jossa Kirjaudut sisään 

päästäksesi OnDriveesi
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Tässä näkyypilvessä 
oleva Työpöydän sisältö.
Klikkaamalla tiedostoa 
saat sen oikeaan 
ylänurkkaan 
valintapallon, ja voit 
yläreunassa valita mitä 
haluat tiedolle tehdä.

Kaikki muutokset 
heijastuvat koneesi 
OneDrive kansioon.
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Henkilökohtainen säilö on 
erillinen suojattu tila, jota 
suojataan erityisen tarkasti.

Tähän kansioon pääsemiseksi 
joudutaan määrittämään ns 
kaksivaiheinen tunnistus, jossa 
MS-tilille kirjautumisen lisäksi 
lähetetään turvakoodi 
kännykkään tai toiseen 
sähköpostiin, jotka määritellään 
kun ensimmäisen kerran 
kosketaan tähän.
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Tietojen jakaminen pilvessä.
Valitse hiiren 
oikeanpuoleisella 
näppäimellä OneDrive 
kansiossa oleva kansio tai 
tiedostot jotka haluat jakaa 
muidenkin nähtäväksi.

Valitse listasta Jaa
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Voit jakaa tiedot joko tiettyjen 
henkilöiden kesken 
lähettämällä heille 
sähköpostissa linkin ja 
viestin.

Tai voit luoda vapaan linkin 
tietoon, jolloin jokainen joka 
näkee linkin saa avattua 
tiedon. Linkki kopioituu 
leikepöydällesi, josta saat 
sen.

Samalla kannattaa määritellä 
mitä tiedolle saa tehdä, 
(muokata, vain tarkastella)
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Tässä sähköpostiin tullut 
 linkki viestin kera.

Kun linkki avataan….
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Linkistä avautuu näkymä 
lähettäjän jakamaan osaan 

(UUSI KANSIO) hänen pilvessään.
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