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CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman 
asennus- ja käyttöönotto-ohje  

− ei verkkoasennus 
 

 

 
CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa Windows-järjestelmissä. 
 
Ohjelmisto asennetaan kokonaisuudessaan CD-levyltä tietokoneen kiintolevylle, jossa tulee olla 
vapaata tilaa vähintään 200 Mt.  
 
Ohjelma tulee asentaa Järjestelmänvalvojan oikeuksin. 
 
Asennuksessa on kolme vaihetta: 

A. Ohjelman asennus 
B. Ensimmäisen oppilaan tietojen kirjoitus oppilastietokantaan 
C. Ohjelman lisensointi 

 
Kun asetat CD-levyn paikalleen, saat normaalisti CD:n hakemiston kuvakkeet automaattisesti 
näytölle. Jos CD:n hakemisto ei tule automaattisesti näytölle, kaksoisklikkaa Windowsin 
työpöydältä ”Oma tietokone” -kuvaketta ja sen perään CD-aseman kuvaketta. 
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A. CAMI Havaintotaidot -ohjelman asennus  

 
 

1. Asennus käynnistyy, kun kaksoisklikkaat CD:ltä Install-kuvaketta.  
 
 

2. Asennuksen alkaessa saat näytölle oheisen valintaikkunan. 
 
 
 

              

3. Näytölle tulee Tervetuloa-ikkuna 
 

               
 

4. Valmiina asennukseen? 

                         
 

 

Asentaaksesi suomenkielisen version tulee 
Finnish olla merkittynä. 
 
Klikkaa OK. 

Normaalissa asennuksessa voit hyväksyä 
oletusvalinnan ”Asenna/Päivitä”. Tällöin 
ohjelma asentuu automaattisesti 
ohjelmakansioon:  
 
c:\Program Files\CAMI EduSuite. 
 
Jos haluat asentaa muuhun kohdekansioon, 
valitse  ”Mukautettu asennus” ja katso kohta 5. 
 
Jatka napsauttamalla ”Seuraava”. 

Jos hyväksyit kohdan 2 oletusarvon, 
käynnistyy asennus napsauttamalla   
”Lopeta”-painiketta. 
 
Asennus kestää normaalisti noin 
5-10 minuuttia. 
  
Voit siirtyä kohtaan 8. 

HUOMAA! Käyttäjillä tulee olla luku- ja 
kirjoitusoikeudet EduSuite-kansioon, jotta 
oppilastietokanta päivittyy ja ylläpito onnistuu. 
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5. Mukautettu asennus 

                                                                    
                              

   

 

 

     

6. Alueelliset asetukset 

                                         

  

7. Valmiina Asennukseen! 
 
 

                        

Tässä ikkunassa voit valita oletuksesta 
poikkeavan kohdehakemiston painikkeella 

”Selaa”. 
 
Oletuksena on merkintä kohdassa  
 ”Valitse Kirjoitushakemisto 
automaattisesti”.  
 
Jos tämä merkintä poistetaan, voidaan  
esimerkiksi oppilaskohtaiset seurantatiedot 
tallentaa jaetussa käytössä olevaan 
paikkaan. Tämä vaatii normaalisti, että 
mikrotuesta vastaava henkilö suorittaa 
asennuksen. 
 
Napsauta ”Seuraava”. 

Suomessa valitse ”Finland”. 
Hyväksy oletusmerkintä kohdassa ”Asenna 
automaattisesti valitut kieliversiot”. 
 
Jatka napsauttamalla ”Seuraava”. 

Kun napsautat ”Lopeta”, käynnistyy 
mukautettu asennus. 
 
Asennus kestää normaalisti noin 5-10 
minuuttia. 
 

HUOMAA! Käyttäjillä tulee olla luku- ja 
kirjoitusoikeudet oppilastietokannan 
kansioon (StuRep), jotta tietokanta päivittyy 
ja  ylläpito onnistuu. 
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8. CAMI Havaintotaidot -ohjelman oppimisympäristön asennus on suoritettu. 
 
 

                         
 
 
 
   

Asennusohjelma luo ”Käynnistä Ohjelmat” -luetteloon ”CAMI Havaintotaidot”-ryhmän ja myös 
työpöydälle käynnistyskuvakkeet: 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viereinen ikkuna tulee näytölle, kun 
asennus on suoritettu loppuun 
onnistuneesti. 
 
Klikkaa ”Lopeta” poistuaksesi 
asennusohjelmasta.  



CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 5 CognAid Oy 

 

Kantakyläntie 22, 00640 Helsinki, puhelin 010 - 387 7890, www.opetusohjelmat.fi 

B.  CAMI Havaintotaidot -oppilastietojen syöttö 

 
 

Ennen varsinaisen harjoitusohjelman käynnistämistä suositellaan ainakin yhden oppilastiedon 
(esimerkiksi kokeiluoppilas) syöttämistä hallintaohjelmaan. Käyttöoppaassa on kerrottu tarkemmin 
oppilashallinnan käytöstä. 
 
Oppilastietokannan kansioon tulisi olla käyttäjillä luku- ja kirjoitusoikeudet. Muutoin oppilaiden 
lisääminen ei onnistu, eivätkä myöskään oppilaiden suoritukset tallennu tietokantaan. 

 
Käynnistä:     

 
 

Kun hallinto-ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa, tulee antaa myös ensimmäinen 
opettajatieto ”Opettaja”-välilehdellä. Alkuun pääsee, kun syöttää nimen ja luokkakoodin. 

  
Kun tästä klikkaat OK, pääset oheiseen oppilasnäyttöön. Tästä pääset takaisin 
opettajatietoihin ja muihin asetuksiin ”Asetukset”-painikkeella. 

 

             
 
 
    
    

Vieressä on oppilastietojen  
valintaikkuna. 
 
Kun klikkaat ”Oppilas”-
painiketta, saat valikon, jossa on 
mm. vaihtoehdot 

- Lisää oppilas ja 
- Muokkaa oppilastietoa 

 
Kun klikkaat ”Muokkaa…”, 
voit muuttaa aikaisempia 
tietoja. 

Oppilasnumero voi olla juokseva 
”Login”-numero. Koulun antama 
oppilasnumero voi poiketa tästä, 
mutta se voidaan asettaa myös 
samaksi. 
 
Ohjelmaa voidaan käyttää joko 
suomen tai englannin kielillä. 
Tässä valitaan oppilaalle 
oletuskieli. 
Suomen kielelle valinta tulee olla 
”Finnish”. 
 
Kun tarpeelliset oppilastiedot on 
syötetty, napsauta ”Tallenna”. 
 
Kun yksikin oppilastieto on 
syötetty, voit käynnistää 
varsinaisen harjoitusohjelman. 



CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 6 CognAid Oy 

 

Kantakyläntie 22, 00640 Helsinki, puhelin 010 - 387 7890, www.opetusohjelmat.fi 

C. CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman   
käynnistäminen ja käyttöönotto 
 
Käynnistä ohjelma kuvakkeesta:   

 
 

 Aloita ohjelmaan tutustuminen kirjoittamalla aloitusvalikkoon oppilasnumeroksi 1 (yksi) tai 
kohdassa B syöttämäsi muu Login-numero ja klikkaa ”OK”.  

 

 
 

 Seuraavaan ikkunaan tulevat tietokonekohtainen Sarjanumero ja Tietokoneen tunnus. Nämä 
numerot tulee ilmoittaa CognAid Oy:lle saadaksesi pysyvään käyttöön oikeuttavan 
käyttöönottokoodin.  

 
 

  Ilman käyttöönottokoodia ohjelma toimii 14 päivää laskettuna asennuksen päiväyksestä. Jos olet 
asentanut ohjelman kokeilutarkoituksessa ja tarvitset pidemmän kokeiluajan, on sekin mahdollista 
toimittamalla yllä mainitut koodit CognAidiin. Suosittelemme sähköpostia info@opetusohjelmat.fi. 

Ohjelman päävalikko avautuu, kun klikkaat ”Ohita”.  

 

Vieressä on ohjelman 
avausikkuna, johon näppäillään 
oppilasnumero ennen 
harjoittelun aloittamista. 
 

Oikealla on ikkuna, jossa 
näkyvät koodit, jotka tarvitaan 
tilattaessa käyttöönottokoodia.  
 
Kun käyttöönottokoodi on 
syötetty, tämä ikkuna ei tule 
enää näkyviin seuraavilla 
käyttökerroilla. 
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Ratkaisut yleisiin ongelmatilanteisiin 
 

Yleisimmät virhetilanteet liittyvät käyttäjien oikeuksiin. Helpoin ja nopein tapa ratkaista ongelmat 
on määrittää käyttäjille luku- ja kirjoitusoikeudet koko EduSuite-kansioon ja sen alikansioihin. 
Tällöin sekä oppilastietokannan ylläpito onnistuu, että myös mahdollisten omien kuvien ja äänien 
lisäämien ohjelmaan. 

 

Oppilaiden lisääminen oppilashallintaan ei onnistu: 

1. Käyttäjillä tulee olla luku- ja kirjoitusoikeudet StuRep-kansioon ohjelman asennuskansion sisällä 
(yleensä C:\Program Files\CAMI EduSuite). Määritä riittävät oikeudet käyttäjille. Luku- ja 
kirjoitus oikeudet voi määrittää koko EduSuite-kansiolle ja sen alikansioille. Tällöin myös 
palautekuvien ja -äänien muokkaus tai vaihtaminen onnistuu. 
 

2. Joissain asennuksissa CAMI luo erillisen kansion kirjoitettavalle ja luettavalle tiedolle myös 
asennuksen oletusasetuksilla. Tällöin asennuskansiossa avataan StuRep-kansiossa 
Students.mdb tietokanta ja toisessa sijainnissa CAMIMast.mdb tietokanta.  
Polku kansioon oletus asetuksilla on: 

XP: C:\Documents and settings\All users\Application data\CAMI EduSuite 

Vista\7: C:\Program data\All users\Application data\CAMI EduSuite 

EduSuite -kansion sisällä riittää oikeudet StuRep ja Data kansioihin.  

 

Lisenssinhallinnan virheilmoitus ohjelmaa käynnistettäessä 

Virheilmoitus: ”Cannot open Master license file”. 

Kirjaudu sisään käyttäjän oikeuksin. Käynnistä ohjelma kerran ”Suorita järjestelmänvalvojana” -
valinnalla. Ohjelma viimeistelee tällöin mahdolliset käyttöoikeusrajoitukset lisenssienhallintaan. 

Tämän jälkeen ”Suorita järjestelmänvalvojana” -valintaa ei tarvita. 

 

Seitsemännen oppilaan lisääminen oppilastietokantaan ei onnistu: 

Virheilmoitus: ”Valitettavasti olet ylittänyt oppilaiden maksimimäärän tälle ohjelmalle”. 

Kyseinen ongelma on vaivannut joitakin CAMI 4-version asennuksia. Ongelmaan on pieni 
korjauspäivitys ladattavissa CAMIn sivulta www.opetusohjelmat.fi/cami. Kyseinen päivitys muuttaa 
yhtä rekisteriavainta ja poistaa rajoituksen. Rekisterimuutos tulee suorittaa Järjestelmänvalvojana. 

 

 


