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Elisa Conference Dashboard 
Hallintakäyttöliittymään kirjautuminen 

HALLINTAKÄTTÖLIITTYMÄÄN  KIRJAUTUMINEN 
 
LOG IN = tunnus 
PASSWORD = salasana 
 
Nämä luodaan tilausvahvistusviestin linkin kautta (tarvittaessa kts. tämän 
ohjeen viimeinen sivu ”Tunnusten aktivointi” 
  

https://www.yourconferencecentre.com/Elisa 



Elisa Conference Dashboard 
Perusnäkymä ja valikot 

Perusnäkymä on Get Started Quickview.  
Siinä näkyy kolme neuvotteluvarausta kuvauksineen ja viiden 
edellisen neuvottelun raportit. 

24x7 Subscriptions – listaa pysyvät varaukset. Oletuksena yksi 
Scheduled Conferences – listaa ajastetut kertavaraukset 
(tehdään itse Create / Passcode Conference) 
Services History – listaa raportit pitämistäsi neuvotteluista 

Toimintovalikko 



Elisa Conference Dashboard 
Perusnäkymä ja valikot 

Get Started Quickview 

-merkistä neuvottelun edessä saat auki valikon, missä voit: 
 
Launch Web Conference – käynnistää verkkoneuvottelun 
Alternate Numbers – saat listan kansainvälisistä puhelinnumeroista 
Invite Others – lähettää kutsuja valittun neuvotteluvaraukseen tiedoilla 
Call Me – pyytää neuvottelupalvelua soittamaan antamaasi numeroon 
View Confirmation – näyttää tarkemmat tiedot neuvotteluvarauksesta 
Edit – muuttaa varauksen asetuksia 
Tutorial – ei käytössä tällä hetkellä 
Resend Email Confirmtions – lähettää varauksen tiedot uudelleen itsellesi 
 



Elisa Conference Dashboard 
Share Centre 

Share Centren perusnäkymä on Content Library, johon tulevat 
neuvotteluiden tallenteet. 

Käytettävissä olevat toiminnot: 
Edit Details – muokkaa tallenteen tietoja, mm. muuta poistamispäivämäärää 
Download – lataa tallenne työasemallesi 
Delete – poista tallenne 



Elisa Conference Dashboard 
Manage Account – oman tunnuksen hallinta 

Perusnäkymä on Edit Profile, jossa tärkein tieto on oma sähköpostiosoite. 

Valikosta voi myös vaihtaa: 
Login ID, tunnuksen muuttaminen (harvoin tarpeen) 
Password, salasanan vaihto 



Elisa Conference Dashboard 
Tutorials & Tools 

Tältä sivulta voi ladata Microsoft Outlookiin asennettavan lisäosan, joka tuo 
Outlookiin painikkeet helpottamaan kutsujen lähettämistä osallistujille 
kalenterivarausten mukana. 
 
Outlook-pluginin asennus vaatii admin-oikeuksia työasemalle. Asennuksen 
jälkeen pluginiin täytyy syöttää tilausvahvistusviestin MOBILE tool setup-
kohdasta löytyvät Web Login ja Moderator Code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelun käyttöohjeet löydät Dashboardin etusivulta Audio Conference ja 
Web Conference Learn More-linkkien takaa tai Yritysten asiakastuen sivulta: 
http://elisa.fi/neuvotteluohjeet 



Elisa Neuvottelun Hallintatyökalu 
 
Rekisteröitymisen jälkeen voit muuttaa asetuksiasi ja 
tehdä mm. ajastettuja neuvotteluvarauksia:  
http://www.yourconferencecentre.com/elisa/ 

OMIEN ASETUSTEN HALLINTA JA AJASTETUT 
NEUVOTTELUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyödyntääksesi kaikkia Elisa Neuvottelun  
ominaisuuksia, paina tervetuloviestin  
 
Set up your Elisa account -linkkiä 
 
 
 
 
Saat rekisteröitymislinkin sähköpostiisi. 
Paina linkkiä ja pääset luomaan käyttäjätunnuksen 
Elisa Neuvottelun hallintatyökaluun.  

Tunnusten aktivointi 
Hallintatyökalu 

Linkin klikkaamisen jälkeen päädyt 
Account Registration Form-sivulle. 
Täällä luodaan: 
Login ID: esim. sähköpostiosoitteesi 
Password, itse keksimäsi 


