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Microsoft-kirjautumisen aktivointiohje

Tässä dokumentissa kuvattujen ohjeiden avulla saat aktivoitua
Microsoft- kirjautumisen, jonka kautta kirjaudutaan jatkossa
Fintrafficin järjestelmiin.
Mikäli organisaatiollasi ei ole käytössä Microsoft-kirjautumista
seuraa ohjeet alusta loppuun (kohdat 1-4). Jos taas
organisaatiollasi on käytössä Microsoft-kirjautuminen, ohjeessa
mainittuja Microsoft-tilin luomista koskevia kohtia 2 ja 3 ei esitetä
sinulle ja voit siirtyä kohdasta 1 kohtaan 4.
Huom! Microsoft Authenticator- sovelluksen saa asentaa VAIN
henkilökohtaisessa käytössä olevalle laitteelle.
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Microsoft-kirjautuminen vaihe vaiheelta

1. Sähköpostikutsu
Saat sähköpostiisi kutsun. Klikkaa
viestistä “Hyväksy kutsu” -painiketta.

2. Microsoft-tilin luominen
Mikäli sinulla ei ole organisaatiosi
puolesta Microsoft-tiliä, selaimeen
avautuu Microsoft-näkymä käyttäjätilin
luomiseen. Sinun tulee antaa uudelle
tilille salasana ja käyttäjätunnus.
Lopuksi paina “Seuraava” -painiketta.
Selaimen seuraava näkymä kysyy
sinulta suojauskoodia, joka on lähetetty
sähköpostiisi. Kopioi koodi ja paina
“Valmis” -painiketta. Tämän jälkeen tilin
luominen saattaa kestää hetken.

3. Tilin suojaus Microsoft
Authenticator -sovelluksella
3.1. Kun tilin luominen on valmis,
järjestelmä pyytää sinua jatkamaan
tilin suojaukseen käyttöönottamalla
Microsoft Authenticator -sovellus. Paina
“Seuraava” -painiketta.
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3.2. Kuten selaimessa avautuva
ohje sanoo, lataa ja avaa Microsoft
Authenticator -sovellus puhelimellasi ja
paina lopuksi “Seuraava” -painiketta.

3.3. Puhelimesi Microsoft Authenticator
-sovelluksessa valitse “Lisää tili”. Valitse
tilin tyypiksi “Työpaikka tai koulu” ja
lisää tili käyttämällä QR-koodia, joka
näkyy selaimen näkymässä. Tämän
jälkeen paina selaimessa “Seuraava”
-painiketta.

3.4. Puhelimesi Microsoft Authenticator
-sovellus pyrkii nyt lähettämään
varmistusnotifikaatin, joka sinun
tulee hyväksyä. Kun olet hyväksynyt
puhelimessasi notifikaatin, voit painaa
selaimessa “Seuraava” -painiketta.

3.5. Olet nyt suorittanut kirjautumisen
onnistuneesti. Päätä kirjautumisprosessi
painamalla “Valmis” -painiketta.
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4. Fintrafficin palvelun
avautuminen ja suojaus
Microsoft Authenticator
-sovelluksella
4.1. Selaimeen avautuva uusi
näkymä kysyy lupaa käyttää
kirjautumistietojasi Fintrafficin
palvelussa. Paina ”Hyväksy”
-painiketta.

4.2. “Lisätietoja tarvitaan” -ikkuna
johdattaa sinut Fintrafficin palveluun
kuuluvan Microsoft Authenticator
varmistusprosessin läpi.
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4.3. Fintrafficin palvelun
varmistusprosessi noudattaa
samaa kaavaa kuin tilin
luomiseen liittyvä Microsofttilin suojaus (kohdat 3.2.-3.5.).
Authenticator -varmistusprosessin
päätteeksi Fintrafficin “Omat
sovellukset” -näkymä avautuu
ja näin kirjautumisprosessi on
kokonaisuudessaan valmis.

5. Fintrafficin palveluihin
kirjautuminen jatkossa
Fintrafficin palveluihin kirjautuessasi
näet toistaiseksi sekä vanhan, että
uuden kirjautumisvaihtoehdon.
Jatkossa Fintrafficin palveluista
poistuu vanha kirjautumistapa ja
sinulta edellytetään kirjautumista
“Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä”
-painikkeen kautta.
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