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ON-mobin käyttö
ON-mobi -sovellus on saatavilla sekä Google Playsta että App Storesta. Ensimmäisen kirjauksen yhteydessä
ON-mobi listaa kaikki yrityksen tunnuksen alla olevat työntekijät, joista voit valita itsesi. Jos sinua ei
kuitenkaan ole listauksessa, käy lisäämässä itsesi palveluun Mikrobionin selainversiossa, OMAT NÄYTTEETpalvelussa. Voit jälkikäteen vaihtaa itsesi oletusvalinnaksi, jolloin sinun yhteystiedot (nimi, puhelinnumero
ja sähköposti) kirjautuvat aina oikein uutta lähetettä tehtäessä.

1

Mikrobioni Oy | PL 1199 (Microkatu 1) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 | Y-2331483-8 | www.mikrobioni.fi

AO22

11.6.20/KP

5.

3.
Sovelluksen sisällä on vasemmassa yläkulmassa
info (suluissa oleva i-kirjain), josta saat lisäapua
lähetteiden tekemiseen. Vieressä on
kuvankaappaus Android-käyttöjärjestelmän
etusivunäkymästä.

4.
1.

2.
8.
6.

7.

1. Lähetenumero
2. Lähetteen
luomispäivä/vastaanottamispäivä/valmist
umispäivä
3. Yritystiedot/asetukset
4. Haku
5. Infopallo
6. Lähetteen tila (alustava, odottaa,
käsittelyssä, valmis)
7. Analyysin nimi (esim. asbesti
ilmanäytteestä)
8. Kohdetieto
9. Uuden lähetteen teko

9.
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Uusi lähete
Uuden lähetteen pääset kirjaamaan oikean alanurkan isosta plussasta, josta aukeaa selainversiostakin tuttu
näkymä analyysiryhmistä. Klikkaamalla haluttua ryhmää aukeaa sen alla kaikki tarjoamamme
analyysipalvelut kyseisestä ryhmästä (esim. Mikrobianalyysit – qPCR Rakennusmateriaalinäytteestä, viljely
ilmanäytteestä jne.)
Lähetteiden tilat:
•
•
•
•

Alustava
Odottaa
Käsittelyssä
Valmis

– Lähetteen tiedot puutteelliset, täydennettävä!
– Lähetteen tiedot täytetty
– Näytteet otettu analyysiin laboratoriossa
– Lähetteen näytteet ovat valmiit ja raportti luettavissa

Tallenna lähete
Jos lähete jää jostain syystä tallentumatta tai sovellus sulkeutuu, jää lähete keskeneräisenä sovelluksen
muistiin. Sinun on kuitenkin tallennettava lähete, jotta saat lähetenumeron. Voit palata myöhemmin
täydentämään lähetteen tiedot loppuun ON-mobissa tai OMAT NÄYTTEET-palvelun selainversiossa.
Huomioithan, että laboratorio ottaa vain loppuun täydennetyt lähetteet analysoitavaksi laboratorioon
saapuessa! Huolehdithan siis tarvittavat tietojen täydennyksen heti kun ehdit.

Uusien ja keskeneräisten lähetteiden esikatselu ON-mobissa
Nyt pystyt myös esikatselemaan täydennettyjä ja analyysissä olevia lähetteitä ON-mobissa. Klikkaamalla
lähetettä pääset tarkistamaan kohteen tietoja, montako näytettä lähetteellä on ja ovatko laskutustiedot
oikein. Jos haluat tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, voit tehdä ne ON-palvelun selainversiossa
osoitteessa https://omatnaytteet.mikrobioni.fi/.
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Raporttien tarkastelu

ON-mobissa pystyt katsomaan valmiita tulosraportteja tilatuista analyyseista. Klikkaamalla Valmis-tilassa
olevaa analyysilähetettä, aukeaa eteesi tulosraportti. Android-käyttöjärjestelmällisissä puhelimissa pääset
seuraavalle sivulle painamalla oikealla alhaalla olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja suurentamaan raporttia
+ / - merkeillä.
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