
Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen 
 

Laitteisto ja ohjelmat 
Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää 

pelkkä www-selain ja siihen asennettava lisäosa.  

Selaimen lisäosan lisäksi yhteys vaatii Flash-tuen käytettävältä tietokoneelta. Flash Player 

ohjelmiston on oltava vähintään versio 13.0. Suositus on käyttää uusinta mahdollista versiota. 

Uusimman löydät osoitteesta: https://get.adobe.com/flashplayer/ 

Voit testata valmiiksi, onko koneesi yhteensopiva käytettävän ympäristön kanssa osoitteessa: 

https://sovelto.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm  

Tarkastettavia asioita ovat: 

 Flash Player -tuki 

 Adobe Connect -yhteys 

 Riittävä internet-yhteyden nopeus 

 Selaimen lisäosan asennus ja toimivuus 

 

Mikäli saat kuvan kaltaisen lopputuloksen, vaaditut asiat ovat kunnossa. 

Mikäli koneestasi puuttuu esim. Flash, sen asentaminen vaatii yleensä pääkäyttäjän oikeudet. Testaa 

oma tilanteesi hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, jotta tekniikka ei tule esteeksi. Pyydä tarvittaessa 

apua organisaatiosi ylläpidolta. 

Jos Adobe Connect Add-in on asentamatta, löydät sen em. sivustolta kohdasta "download". Tässä on 

myös suorat linkit: 

Windowsille: http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_win 

MACille: http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_mac 

 

https://get.adobe.com/flashplayer/
https://sovelto.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_win
http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_mac


Varaa Online-kurssiin myös rauhallinen paikka.  

Mieti myös, tarvitsetko kuulokkeet ja erillisen mikrofonin, vai riittävätkö tietokoneeseen integroidut 

laitteet. 

Adobe Connectille saa myös erilliset asiakasohjelmistot Android sekä iOS laitteille.  Vaikka 

ohjelmistot ovat toimivia - saattaa joidenkin kurssiin liittyvien harjoitusten tekeminen esim. tabletilla 

olla haastavaa.  

 



Yhteyden ottaminen selaimella 
1. Avaa www-selain ja mene osoitteeseen, jonka sait kurssikutsussa sähköpostitse. 

(https://sovelto.adobeconnect.com/xxxxxx) 

 

2. Kirjaudu sisään vierailijana (Enter as a Guest). Kirjoita Name-kohtaan oma nimesi ja paina 

"Enter Room". 

 

3. Latautuminen kestää hetken, jonka jälkeen Adobe Connect käynnistyy. Odota hetki, 

tilaisuuden järjestäjä hyväksyy sisääntulosi. Adobe Connect kurssiyhteys avautuu Plugin-

ikkunaan, ei suoraan selaimeen. Esim. Windows-tietokoneissa yhteys näkyy alhaalla 

tehtävävalikossa  -kuvakkeena. 

Ääni- ja kuvayhteys 
 

4. Näet selainikkunan vasemmassa yläreunassa mikrofonikuvakkeen, mikäli tilaisuuden 

järjestäjä on antanut sinulle puheoikeuden. Yhdistä mikrofoni napsauttamalla 

alasvetovalikon "Connect My Audio" -riviä. 

(Mikrofonikuvaketta ei näy, mikäli tilaisuuden järjestäjä ei ole antanut osallistujille 

puheoikeutta.) 

 



5. Mikrofonin ja kameran yhdistäminen vaatii Adobe Flash Player -hyväksynnän.  

Hyväksy yhteys napsauttamalla "Allow" 

 

 
 

 

6. Samalla tavalla voit yhdistää kameran, mikäli kamerakuvake on näkyvissä. Napsauta 

kamerakuvakkeen alasvetovalikosta "Start My Webcam". 

 
7. Huomaa, että napsauttaminen aktivoi kameran käytön, mutta kuvaa ei vielä jaeta muille 

osallistujille. Jakaminen pitää aktivoida erikseen napsauttamalla vasemman yläreunan 

kamerakuvaa ja siinä tekstiä "Start Sharing". 

8.  

 
Kuvasi näkyy nyt kaikille osallistujille. 

Huomaa, että ääni- ja kuvayhteys toimivat toisistaan riippumatta. 

Ääniyhteys voidaan sulkea ja avata mikrofoninapista riippumatta siitä, jaetaanko videokuvaa 

vai ei.  

 

Mikäli yhteytesi on hidas - harkitse kannattaako tietoliikennekaistaa kuluttaa oman elävän 

videokuvan lähettämiseen. Toki - kurssin alussa esittäytymistilanteissa kuva on mukava lisä. 

 

  



Ongelmatilanteita äänen tai videon osalta 
 

 Mikrofoni tai kamera pitää yhdistää tietokoneeseen ENNEN Adobe Connectin 

käynnistämistä. Mikäli et näe laitettasi valikossa,  

a. Sulje Adobe Connect kokonaan 

b. Yhdistä laitteesi tietokoneeseen 

c. Käynnistä selain ja kirjaudu Adobe Connectiin uudelleen. 

d. Muista hyväksyä Adobe Flash pyyntö käyttää mikrofonia ja kameraa. 

 

 Mikäli mikrofonisi ei vieläkään kuulu - suorita yläreunan "Meeting" -valikosta "Audio Setup 

Wizard" -toiminto. Kiinnitä erityistä huomiota kohtaan STEP 2, jossa valitaan oikea 

mikrofoni. Mikäli mikrofonisi ei näy ollenkaan valikossa, saattaa käyttämäsi laite vaatia 

erillisen ajuriohjelman asentamisen. Pyydä apua oman organisaatiosi tukihenkilöltä. 

 

 Joissakin kuulokkeisiin liitetyissä mikrofoneissa on erillinen fyysinen kytkin mikrofonin 

mykistämistä varten. Tarkasta, ettei tästä ole kysymys. 

 

 Jos ääni ei kuulu kaiuttimistasi tai kuulokkeista, tarkista, että tietokoneesi ääni on säädetty 

riittävän kovalle (ei esim. ole kokonaan mykistettynä) ja kuuluu esim. muilla ohjelmilla. 

Joissakin kannettavissa tietokoneissa on myös erillinen fyysinen kytkin tai voimakkuuden 

säätö kaiuttimia varten. 

 

 Jos käytät kuulokkeita, tarkista että liitin on kunnolla kiinni ja nimenomaan 

kuulokeliitännässä (eikä esim. mikrofonin).  

 

 Mikäli ääni puuroutuu tai pätkii, kokeile pienentää tietoliikennekaistan tarvetta lopettamalla 

oman videosi jakelu. 

 

 Mikäli ääni kiertää ja kaikuu häiritsevästi - sulje oma mikrofonisi aina kun et ole itse äänessä.  

 

 Ääni kiertää herkästi myös silloin, jos samassa tilassa on useampi kone, joissa on mikrofonit 

ja kaiuttimet päällä. Kuulokkeita käytettäessä ongelmaa ei yleensä ole. 

 

Lankaverkko vai langaton WLAN? 
 

Adobe Connect toimii sekä lankaverkossa että langattomissa WLAN-verkoissa. Langattomissa 

verkoissa on kuitenkin aina enemmän viivettä, joten suositeltavaa on käyttää langallista yhteyttä, 

mikäli sellainen on saatavissa. 

 

  



Yhteenveto kurssilaisen yhteysikkunan toiminnoista 
 

 

 

Käyttämäsi tietoliikennekaista 
Saat tietoja tietoliikenteen määrästä (meno- / paluusuunta) napsauttamalla selainikkunan oikeasta 

yläkulmasta pientä vihreää pystypalkkia. 

 

Mikäli yhteyden laatu on heikko eikä tietoliikennekaista riitä, poista ensimmäiseksi oman 

videokuvasi jakelu käytöstä keventääksesi kuormaa.  



Jaetun videokuvan suurentaminen 
Joskus kurssin pitäjän käyttämä videokamera on suunnattu fläppitauluun tai johonkin muuhun 

kiinnostavaan kohteeseen. Voit suurentaa jaetun videokuvan koko ruudun kokoiseksi tarvittaessa. 

 

Nyt videokuva on Fullscreen-tilassa. 

Mihin katosi yläpalkki? 

 

Palautus pienemmäksi tapahtuu viemällä hiiri kuvan yläreunaan, jolloin piilossa oleva yläpalkki tulee 

jälleen näkyväksi ja sen oikeassa reunassa on palautuspainike. 

 

Vastaavalla tavalla voit suurentaa ja pienentää myös esim. jaetun esitysikkunan. 


