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Tieto Edu
Uppdaterad var du än befinner dig!
Ta smidigt del av information från förskolan eller skolan för ditt barn. Du får
god överblick och håller dig uppdaterad om viktiga händelser i den dagliga
verksamheten.

Nedladdning
Tieto Edu finns för nedladdning i App Store och Google Play och är tillgänglig för
förskolor och skolor som använder Tieto Educations lärportal, edWise, och har aktiverat
åtkomst via mobilapp. Du som vårdnadshavare behöver också ha ett inloggningskonto i
lärportalen. Tieto Edu kräver iOS 9.1 alternativt Android 4.1 eller senare.

Inloggning
För att garantera säker och trygg inloggning loggar du in med Mobilt BankID. Tieto Edu
stödjer inloggning för en vecka. Efter en vecka krävs ny inloggning.

Startsida
På startsidan ser du ditt/dina barn i den verksamhet där Tietos skolfunktioner används.

Navigering
Från startsidan och menyn, uppe i högra hörnet, kan du navigera till funktioner som är
gemensamma för alla dina barn.
Från startsidan kan du också välja att navigera till funktioner genom att klicka på ikonen
för ett barn. Då visas funktioner och innehåll som är specifika för barnet och den
verksamhet barnet befinner sig i.

Funktioner
De funktioner som visas i Tieto Edu kan variera per barn på grund av vilken funktionalitet
som används i den verksamhet som barnet tillhör. Vid frågor kring funktionalitet kontakta
skolan.
Information
Under Information visas nyheter publicerade för ditt/dina barn i lärportalen edWise.
Veckoplan
I Veckoplan visas kalenderaktiviteter delade till ditt/dina barn i lärportalen edWise. (I
första versionen visas inte kalenderaktiviteter för Arbeten och Utvecklingssamtalstider.)

Inställningar
I menyn under Inställningar finns möjlighet att välja språk. Tieto Edu stödjer språken
svenska, engelska och finska.

Hjälp
Hjälptexter finns för samtliga funktioner i Tieto Edu. Möjlighet finns att välja
hälptextversion för de språk som stöds i Tieto Edu.

Support och övriga frågor
Kontakta ditt barns skola eller ansvarig i kommunen vid frågor om Tieto Edu.
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