
Käyttäjätunnuksien luonti



Tässä ohjeessa käydään läpi, 
miten lisäät uusia käyttäjiä 
Eveliaan.

1. Mene asetuksiin sivun oikeasta 
yläreunasta



2. Avaa Työntekijät ja Roolit -
asetukset



3. Avaa Kutsut-välilehti



4. Klikkaa Kutsu käyttäjiä -
painiketta



5. Valitse uudelle käyttäjälle 
käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmä 
määrittelee, mihin kyseisellä 
käyttäjällä on Eveliassa oikeudet.



ALIHANKKIJA
✓ Näkee vain omat työt sekä työkirjaukset, eli vain 

ne joihin aliurakoitsija on resursoitu
✓ Voi lisätä työlle työkirjauksia sekä tuotteita

ASENTAJA (ei ostohintoja)
✓ Kuin asentaja, mutta ostohinnat piilotettu eli:
✓ Voi luoda ja muokata työtä, kohdetta, asiakasta ja 

henkilöä
✓ Voi kirjata työlle rivejä
✓ Voi merkitä työlle ''ei laskuteta''
✓ Näkee muistiot: 'Työn ohjeistus' ja 'Laskutuksen

ohjeistus'
✓ Voi lisätä ja katsella tiedostoja
✓ Kuittiskanneri (Näkee vain omat kuitit)
✓ Kassa
✓ Kalenteri
✓ Ei näe tuotteiden ostohintoja

ASENTAJA
✓ Voi luoda ja muokata työtä, kohdetta, asiakasta ja
henkilöä
✓ Voi kirjata työlle rivejä
✓ Voi merkitä työlle ''ei laskuteta''
✓ Näkee muistiot: 'Työn ohjeistus' ja 'Laskutuksen ohjeistus
✓ Voi lisätä ja katsella tiedostoja
✓ Kuittiskanneri (Näkee vain omat kuitit)
✓ Kassa
✓ Kalenteri

ASENTAJA (ei hintoja)
✓ Kuin asentaja, mutta kaikki hinnat on piilotettu eli:
✓ Voi luoda ja muokata työtä, kohdetta, asiakasta ja henkilöä
✓ Voi kirjata työlle rivejä
✓ Voi merkitä työlle ''ei laskuteta''
✓ Näkee muistiot: 'Työn ohjeistus' ja 'Laskutuksen ohjeistus
✓ Voi lisätä ja katsella tiedostoja
✓ Kuittiskanneri (Näkee vain omat kuitit)
✓ Kassa
✓ Kalenteri
✓ Ei näe tuotteiden hintoja (ei myynti eikä osto)



TYÖNJOHTO
✓ Kaikki Asentaja-tason ominaisuudet, sekä:
✓ Voi laskuttaa ja pääsee Laskutus-osioon
✓ Voi sulkea työn
✓ Pääsee Ostolaskut -osioon
✓ Näkee muistiot lukuunottamatta hallinnon muistiota
✓ Voi ladata hinnastoja sisään

TALOUS
✓ Kaikki Työnjohtotason ominaisuudet, sekä:
✓ Pääsy raportteihin (kaikki)
✓ Katseluoikeus Asetukset-käyttöliittymään
✓ Kaiken luonti ja muokkausoikeus lukuunottamatta

Asetukset-osiota
✓ Näkee kresiittien määrän ja voi lisätä krediittejä

Paytrailin kautta
✓ Pääsy Talous-osioon

HALLINTO
✓ Voi luoda tunnuksia ja muokata käyttöoikeuksia
✓ Näkee ja voi muokata kaikkia muistioita

PÄÄKÄYTTÄJÄ
✓ Pääsy kaikkeen



6. Lisää käyttäjän sähköposti, johon 
kutsu lähetetään. Kyseinen 
sähköposti toimii myös 
käyttäjätunnuksena.



7. Klikkaa Kutsu-painiketta ja 
käyttäjäkutsu on lähetetty.



Luotuasi uuden käyttäjätunnuksen, 
ovat se samantien käytettävissä. 
Nyt uudelle käyttäjälle on lähtenyt 
kutsusähköposti, josta käyttäjä 
pääsee määrittelemään itselleen 
salasanan ja kirjautumaan Eveliaan.

Huom! Kutsu on voimassa 7 pv.



Mikäli jäi kysyttävää, ota yhteyttä tukeemme suoraan ohjelmiston 
tukichatistä, soittamalla tai sähköpostilla!

010 3377 255

tuki@evelia.fi

evelia.fi


