Pokyny pro opatrovníky – začínáme
s programem Päikky
https://pedersore.paikky.fi
Program Päikky lze používat na počítači i tabletu.

Aktivace uživatelského jména – první přihlášení do programu
Päikky
1. Spusťte internetový prohlížeč Chrome, Firefox nebo Safari. Adresa Päikky je:
https://pedersore.paikky.fi.
2. Vyberte možnost Aktivera ditt användarnamn (‚Aktivovat uživatelské jméno‘).
3. V novém otevřeném okně zadejte své telefonní číslo bez znaků „-“ nebo mezer.
Stiskněte tlačítko Skicka (‚Odeslat‘).
4. Päikky odešle kód do vašeho telefonu. Kód zadejte v okně Aktivovat uživatelské
jméno. Nyní můžete zadat své heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké
písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak (např. !, ?, +). Heslo by mělo mít délku
alespoň 8 znaků.
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Podporovaný internetový prohlížeč
Pokud obdržíte tuto hlášku, je to proto, že Internet Explorer aktuálně nepatří mezi
podporované internetové prohlížeče. Podporované prohlížeče jsou nyní: Google Chrome,
Mozilla Firefox a Safari. Kliknutím například na text „Google Chrome“ si můžete stáhnout
prohlížeč Chrome do svého počítače.

Pokyny k používání programu Päikky
Po přihlášení si můžete stáhnout příručku k programu Päikky kliknutím na text vlevo
„Stáhnout pokyny ve formátu PDF“.

Vytvoření rezervace času péče (podrobnější pokyny v příručce)
Rezervace času péče pro následující týden by měly být provedeny do středy 24:00.
V tom okamžiku bude plánování na následující týden uzamčeno. Připomenutí
k provedení plánování se odešle rodičům e-mailem v úterý ve 12:00.
1. Přihlaste se do programu Päikky.
2. Zvolte možnost Kalender (‚Kalendář‘) v pravém horním rohu obrazovky.
3. Rezervace času péče o dítě se provádějí v otevřeném kalendářním týdnu. Denní
potřebu péče naplánujte pro každý den kliknutím na tlačítko Lägg till planering
(‚Přidat do plánu‘). Pro každý den vyberte buď „Návštěva“ nebo „Volno“. Pro dny
návštěvy zadejte počáteční a konečný čas. Spara planeringen (‚Uložte plánování‘).
Změny lze provádět až do dne, kdy se plánování uzamkne.
4. Plánování a uskutečnění mají v kalendáři různé barvy. Plánování jsou vyznačena
zelenou a uskutečnění fialovou barvou.
5. Pokud plánovaný týden představuje týden s pravidelnými časy, může být uložen jako
förvald planering (‚výchozí plánování‘). Plánování lze také zkopírovat na ostatní
děti rodiny.
6. Pokud chcete plánování změnit, vyberte plánování (klikněte na lištu), proveďte změny
a uložte je.
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Změny zamčeného plánování se v Päikky provádějí pomocí funkce „Upozornit na změnu
v plánování“, pokud dítě bylo nemocné nebo nepřítomné z jiného důvodu. V souvislosti
se změnou může být zpráva odeslána do centra péče.
Dny, které jsou naplánovány jako „Volno“, nelze v Päikky změnit na „Návštěva“, pokud je
plánování uzamčeno, ale taková změna musí být oznámena přímo centru péče.

Zapomenuté heslo
Pokud jste zapomněli své heslo, získáte nové heslo kliknutím na text „Zapomněli jste
heslo?“. Otevře se nové okno, ve kterém zadáte své telefonní číslo a kliknete na tlačítko
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Sänd (‚Odeslat‘). Päikky odešle do vašeho telefonu kód, který můžete použít k otevření
nového hesla.

