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Uranet – digipalvelutuotteet
Digipalveluiden käyttöön saa maksuttoman Uranet -digialustan. Tietojärjestelmiä ei tarvitse hankkia ja
monta työvaihetta voidaan ohittaa Uranet -digipalveluiden ansiosta. Tämä säästää aikaa ja rahaa, mutta luo
myös uusia mahdollisuuksia.
Uranet digipalvelutuotteet ovat kehitetty, jotta nämä hyödyt saadaan helposti ja edullisesti käyttöön.

Verkkovalmennusympäristö digipalveluna.
Tilaaja saa käyttöönsä verkkovalmennusympäristön digipalveluna sisältöineen, verkko-opettajan työkalut,
valmennettavan työkalut sekä palvelusivun tilattujen digipalveluiden käyttöönottoon. Tilaaja voi jakaa kohderyhmille
osaamisen kehittämiseen liittyviä sisältöjä palvelusivulla. Palvelusivulta digipalvelun tilaaja ja hänen asiakkaansa
saavat käyttöönsä tilaajan tuottaman digipalvelun, joka voi olla verkkokurssi, digitaalinen osaamiskartoitus,
keskustelualue, verkkotehtävät tai kaikki nämä yhdessä.
Digipalvelun tilannut käyttäjäorganisaatio tai hänen nimeämänsä edustajat toimittavat sisällöt perustamisvaiheessa
sähköisessä muodossa Uranet -tietohallintoon. Tuettuja tiedostoformaatteja ovat (pdf, docx, xlsx, ods, odt, odp, mp3,
mp4, txt, jpg, png, jpeg, tiff, gif), jonka perusteella digipalvelu luodaan Uranet -digialustalle. Digipalvelun julkaisija
on Uranet-tietohallintopalvelut, joka vastaa digipalvelun julkaisusta.
Digipalvelun ominaisuudet
Digipalvelu verkkovalmennusympäristö opetus- ja oppimiskäyttöön maksuttomalla Uranet-digialustalla.
Digipalvelun yhteiskäyttö, voidaan esim. jakaa toisen organisaation opetuskäyttöön yksityisesti
Yhden tai useamman tilaajan perustamasta digipalvelusta voidaan laatia opintokokonaisuus.
Digipalvelu toimii joka paikassa ilman asennuksia, nopea käyttöönotto
Raportointi ja analytiikkatyökalut digipalvelun pääkäyttäjälle
Monipuoliset oppimistehtävät, reaaliaikaiset tulokset tallentuvat käyttäjäprofiiliin
100 kappaletta palvelutunnuksia oppimiskäyttöön, jotka voidaan jakaa ohjattaville
Digipalvelun pääkäyttäjätunnus ohjaajalle
Kielituki Suomi, optiona EN, SE, RU, CH
Palvelusivu www.uranet.fi/start digipalvelun käyttöönottoon
Digipalvelu julkaistaan maksuttomalla Uranet® -digialustalla

Uranet – digipalvelutuotteet hinnasto
Uuden digipalvelun perustaminen ja käyttööntto (toimitusaika 4 htp)
•

Digipalvelun perustaminen 45,90€ + alv24% / käyttäjä. Ensimmäinen tilaus sisältää 100 käyttäjää.

Lisäkäyttäjät digipalveluun ilman verkkovalmentajan työkaluja (toimitusaika 1 htp)
•

200 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 9,92€ + alv24% / käyttäjä

•

100 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 15,90€ + alv24% / käyttäjä

•

50 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 25,90€ + alv24% / käyttäjä

•

1-49 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 29,50€ + alv24% / käyttäjä

Lisäkäyttäjät digipalveluun, mukana verkkovalmentajan työkalut ja raportointi (toimitusaika 1 htp)
•

200 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 12,90€ + alv24% / käyttäjä

•

100 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 19,90€ + alv24% / käyttäjä

•

50 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 29,90€ + alv24% / käyttäjä

•

1-49 lisäkäyttäjää, ilman verkkovalmennusominaisuutta 39,50€ + alv24% / käyttäjä

Räätälöity palvelusivu Uranet -digialustalle (toimitusaika 1 htp)
•

Staattinen palvelusivu ilman viestintäominaisuuksia 492€ + alv24%. Staattista palvelusivuesimerkkiä voi
käydä katsomassa osoitteessa www.uranet.fi/englanti

•

Dynaaminen palvelusivu, johon kuuluu käyttäjätunnus viestntäominaisuuksien kanssa 950€ + alv24%.
Dynaamista palvelusivua voi käydä katsomassa osoitteessa www.uranet.fi/demo

•

Palvelusivun muutokset veloitetaan käytetyn työajan perusteella (89€/h + alv24%). Minimiveloitus kolme
työtuntia.

Oppimistiimin perustaminen Uranetiin (toimitusaika 1 htp)
•

Oppimistiimi perustaan joko uudelle käyttäjäorganisaatiolle tai olemassa oleva käyttäjäorganisaatio voi
laajentaa tarjontaansa oppimistiimin avulla

•

Oppimistiimissä voidaan jakaa käyttöön oppimistiimikohtaisesti digipalveluita ja perustetaan
raportointityökalut oppimistiimin tapahtumista oppimistiimin pääkäyttäjälle
◦

Esim. vuoden 2019 tulleilla henkilöillä on oma tiimi Oulussa ja siihen kuuluvat digipalvelut, vuoden 2020
henkilöillä on yhteinen tiimi Oulussa ja Helsingissä, vuoden 2020 oppimistiimi perustetaan Rovaniemelle

•

Oppimistiimin perustamiseen menee yksi henkilötyöpäivä (a’ 892€ + 24%)

•

Oppimistiimiin voi liittää olemassa olevia digipalveluita tai perustaa uusia digipalveluita

