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Wilma-oppilashallintojärjestelmä käyttöön esi- ja perusopetuksessa 1.8.2020 alkaen

การใชร้ ะบบบริหารจ ัดการเรือ
่ งของน ักเรียน ระบบ Wilma
้
ั
ึ ษาขนพื
้ ฐาน ตงแต่
ในชนเตรียมประถมและการศก
ั้ น
ั้
ว ันที่ 1.8.2020 เป็นต้นไป
้ เตรียมประถม
จะมีการนํ าระบบ Wilma- หรือระบบบริหารจัดการเรือ
่ งของนักเรียนมาใช ้ทีเ่ มือง Tampere ในชัน
และ การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน ในต ้นปี การศึกษา 2020 - 2021 โดยระบบ Helmi
ทีก
่ ําลังใช ้ในปั จจุบน
ั จะถูกยกเลิกในวันที่ 31.7.2020
้ เตรียมประถมและการศึกษาขัน
ผู ้ปกครองของนักเรียนชัน
้ พืน
้ ฐานจะสร ้างรหัสผู ้ใช ้งานสําหรับระบบ Wilma เอง
ก่อนเริม
่ ปี การศึกษา 2020 - 2021 โดยสามารถสร ้างรหัสได ้ตัง้ แต่วันที่ 1.8.2020 เป็ นต ้นไป
่ ถือ ผ่านบริการ Suomi.fi
การล็อคอินเข ้าสูร่ ะบบ Wilma จะใช ้การยืนยันตัวเองในระดับทีน
่ ่าเชือ
ในการล็อคอินจําเป็ นต ้องใช ้ระบบยืนยันตนเองแบบโมบาย, รหัสธนาคารออนไลน์ หรือบัตรการยืนยันตนเอง
่ ถือเท่านัน
โดยจะสามารถเพิม
่ บัญชีสว่ นตัวของเด็กแต่ละคนได ้ผ่านวิธก
ี ารยืนยันตนเองในระดับทีน
่ ่าเชือ
้
ซึง่ เรียกว่าการอนุญาต
่ ถือได ้
สําหรับผู ้ปกครองทีไ่ ม่สามารถยืนยันตนเองผ่านการยืนยันตนเองในระบบทีน
่ ่าเชือ
แต่มค
ี วามจําเป็ นในการมีรหัส Wilma จะได ้รับ รหัสกุญแจ สําหรับการนํ าไปสร ้างรหัสใช ้งาน
จากระบบการศึกษาขัน
้ เตรียมประถมของนักเรียน หรือ จากโรงเรียนช่วงต ้นปี การศึกษา
ิ ธิใ์ นการรับรู ้ข ้อมูลเกีย
สําหรับบุคคลทีไ่ ม่ใช่ผู ้ปกครองอย่างเป็ นทางการของเด็กแต่เขามีสท
่ วกับเด็ก
จะได ้รับรหัสกุญแจสําหรับการสร ้างรหัสใช ้งานระบบ Wilma
จากระบบการศึกษาขัน
้ เตรียมประถมของนักเรียนและจากโรงเรียนช่วงต ้นปี การศึกษาภายใต ้การอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรจากผู ้ปกครองอย่างเป็ นทางการ
•

ผู ้ปกครอง ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านในฐานะ ครู หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องหน่วยงานด ้านการศึกษาระบบเตรียมประถม
และการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของเมือง Tampere
ทีม
่ บ
ี ต
ุ รหรือบุคคลภายใต ้การดูแลทีก
่ ําลังเรียนอยูใ่ นระบบเตรียมประถม
และการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของเมือง Tampere
จะสร ้างรหัสใช ้งานของผู ้ปกครองแยกต่างหากในการเข ้าระบบ Wilma
ด ้วยอีเมลอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่อเี มลของทีท
่ ํางาน

•

ผู ้ปกครองทีม
่ รี หัส Wilma อยูแ
่ ล ้ว ผ่านทีท
่ ํางานของเขาหรือผ่านบุตรคนอืน
่ ๆ จะสร ้างรหัส Wilma
เพือ
่ เข ้าระบบการศึกษาขัน
้ เตรียมประถม และการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของเมือง Tampere ได ้ตามปกติ
ถึงแม ้ว่าระบบจะเป็ นระบบเดียวกัน แต่ในแต่ละเทศบาลเมือง
และในระดับการศึกษาขัน
้ สูงกว่าการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานจะมีระบบฐานข ้อมูลของตัวเอง
ซึง่ จําเป็ นต ้องใช ้รหัสทีแ
่ ยกจากกัน

ผู ้ปกครองทุกคนจะต ้องสร ้างรหัสใช ้งานระบบ Wilma ใหม่ สําหรับใช ้งานในระบบการศึกษาขัน
้ เตรียมประถม
และการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของเมือง Tampere ถึงแม ้ว่าผู ้ปกครองอาจจะมีรหัสผู ้ใช ้งานของระบบ Wilma
อยูแ
่ ล ้วก็ตาม
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Ohjeet tunnusten luomisen ja omien lapsien liittäminen tunnukseen

คําแนะนําในการสร้างรห ัสใชง้ าน และการเพิม
่ บ ัญชใี ชง้ านของลูกของคุณ
ื่ ถือของผู ้ปกครอง และ การอนุญาต
การยืนยันตัวเองทีน
่ ่าเชอ
ื่ ถือ ผ่านบริการ Suomi.fi
การล็อคอินเข ้าระบบ Wilma จะทําการล็อคอินด ้วยการยืนยันตนเองทีน
่ ่าเชอ
้
ในการล็อคอินจําเป็ นต ้องใชระบบยื
นยันตนเองแบบโมบาย, รหัสธนาคารออนไลน์
หรือบัตรการยืนยันตนเอง
้
ื่ ถือเท่
โดยจะสามารถเพิม
่ บัญชใี ชงานในส
ว่ นของเด็กละคนได ้ผ่านวิธก
ี ารยืนยันตนเองในระดับทีน
่ ่าเชอ
านัน
้ ซงึ่ เรียกว่าการอนุญาต
ื่ ถือ และ ขนตอนการอนุ
การยืนย ันต ัวเองทีน
่ า
่ เชอ
ั้
ญาต
1. ล๊อคอินเข ้าระบบ Wilma ทีเ่ ว็บไซต์:
opetustampere.inschool.fi/connect
2. เขียนอีเมลของคุณ และ คลิก ”สง่ ข ้อความการยืนยัน (lähetä varmistusviesti)”
a. เปิ ดอีเมลของคุณ -> เปิ ดข ้อความการยืนยันของ Wilma โดยการคลิก
้
เพือ
่ ทําการสร ้างรหัสใชงานต่
อไป
b. หมายเหตุ ถ ้าข ้อความยังไม่เข ้ามาในอีเมลของคุณ ให ้เช็คดูแฟ้ มจดหมายขยะด ้วย
3. เลือกโรงเรียนของลูกของคุณจากรายการ และคลิก ต่อไป (seuraava)
เตรียมรหัสธนาคารออนไลน์ หรือระบบยืนยันตนเองผ่านโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณ
a. ทําการยืนยันตนเอง
4. ล๊อคอินเข ้าสูร่ ะบบธนาคารออนไลน์ของคุณ
a. เลือกหน ้าต่างทีเ่ ปิ ดขึน
้ ใน Wilma ในข ้อ ”รายละเอียดของผู ้ปกครอง
จะได ้รับผ่านระบบฐานข ้อมูลทะเบียนราษฎร์ (huoltajatiedot saatavilla
väestörekisterikeskuksen kautta)”
b. กดปุ่ ม ”เลือกบุคคลภายใต ้การดูแล (ลูก) ของคุณ (hae huollettavasi)”
ระบบจะสง่ ให ้คุณกลับไปทีบ
่ ริการ suomi.fi
่
ึ
ซงคุณจะสามารถเลือกบุคคลภายใต ้การดูแลของคุณ (ลูก)
ึ ษาอยูใ่ นระบบการศก
ึ ษาขัน
ทีก
่ ําลังศก
้ พืน
้ ฐานของเมือง Tampere
c. คุณสามารถเลือกเด็กเพียงครัง้ ละหนึง่ คน
d. คุณจะเข ้าไปเลือกเด็กเพิม
่ ได ้ โดยการคลิก อีกครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ”รายละเอียดของผู ้ปกครอง
จะได ้รับผ่านระบบฐานข ้อมูลทะเบียนราษฎร์ (huoltajatiedot saatavilla
väestörekisterikeskuksen kautta)” และเลือกเด็กคนต่อไป
ื่ ลูกหรือบุคคลภายใต ้การดูแลทัง้ หมดของคุณในหัวข ้อ บทบาท (Roolit)
e. เมือ
่ เห็นรายชอ
ในหน ้าของ รหัส/รหัสกุญแจของ Wilma แล ้วให ้เลือกตัวเลือกด ้านล่าง ”ต่อไป
(seuraava)”
5. ทําตามคําแนะนํ าของ Wilma ทีละขัน
้ ตอน
a. ตรวจสอบรายละเอียดสว่ นตัวของคุณ
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b. สร ้างพาสเวิรด
์ สําหรับระบบ Wilma (พาสเวิรด
์ จะต ้องมีความยาวอย่างน ้อย 8
ตัวและจะต ้องมีสามสงิ่ เหล่านีเ้ ป็ นอย่างน ้อย: ตัวอักษรตัวใหญ่, ตัวอักษรตัวเล็ก,
ตัวเลข หรือเครือ
่ งหมายพิเศษ)
c. ตรวจสอบรายละเอียดทีค
่ ณ
ุ กรอกอีกครัง้ และ สร ้างรหัส
้
d. อีเมลทีค
่ ณ
ุ ให ้ไว ้ จะเป็ นรหัสผู ้ใชงานระบบ
Wilma ของคุณ
การล๊อคอินเข้าระบบ Wilma ผ่าน เว็ บเบราเซอร์:
เมือ
่ คุณสร ้างรหัส Wilma ของตัวเองแล ้ว คุณจะสามารถล็อคอินเข ้าสูร่ ะบบ Wilma
ผ่านเว็บเบราเซอร์ได ้ทีเ่ ว็บไซต์: https://opetustampere.inschool.fi

่ ั และ การล๊อคอินผ่านแอพพลิเคชน
่ั
การดาวน์โหลด ผ่านโมบายแอพพลิเคชน
1.
2.
3.
4.

่ จาก Google Play หรือ จาก App Store
เลือก Wilma โมบายแอพพลิเคชัน
่
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
่ อพพลิเคชัน
่ โดยใช ้รหัสผู ้ใช ้งานและพาสเวิรด
ล๊อคอินเข ้าสูแ
์
เลือก Wilma: เมือง Tampere, การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน (Tampereen kaupunki, perusopetus)

่ั
คําแนะนําในการรวมรห ัสหลายรห ัสเข้าด้วยก ัน ใน Wilma โมบายแอพพลิเคชน
่ สามารถจะรวมรหัส Wilma ทัง้ หมดได ้
ในการใช ้โมบายแอพพลิเคชัน
โดยไม่สําคัญว่าจะอยูเ่ ทศบาลเมือง/สถานศึกษาใด
หากผู ้ปกครองมีรหัส Wilma ของระบบ Wilma อีกทีห
่ นึง่ (เช่นเทศบาลเมืองข ้างเคียงแห่งใดแห่งหนึง่ ,
ระดับการศึกษาขัน
้ สูงกว่าขัน
้ พืน
้ ฐาน หรือ โรงเรียนงานฝี มอ
ื Näpsä):
่ ปั จจุบน
เปิ ด Wilma โมบายแอพพลิเคชัน
ั
ไปทีต
่ วั เลือก และเลือกบัญชีผู ้ใช ้บริการ (Käyttäjätilit)
เพิม
่ ทีอ
่ ยู่ Wilma ใหม่โดยการกดปุ่ ม + - (เลือก Wilma)
หาเมือง Tampere, การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน (perusopetus)จากตัวเลือก
ล๊อคอินด ้วยรหัส Wilma ใหม่
ซึง่ คุณได ้สร ้างสําหรับระบบการศึกษาขัน
้ เตรียมประถมและการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของเมือง Tampere
6. คุณจะสามารถรวมรหัส Wilma ต่าง ๆ โดยไม่สําคัญว่าจะเป็ นของเทศบาลเมือง/สถานศึกษาใด
เข ้าด ้วยกัน
7. ในหน ้าของรหัสบัญชีผู ้ใช ้บริการ คุณจะสามารถเลือกได ้ว่าจะใช ้บัญชีผู ้ใช ้บริการบัญชีไหน

1.
2.
3.
4.
5.

่ รหัสผู ้ใช ้บริการจะยังคงอยูใ่ นภาวะล๊อคอิน ดังนัน
ในโมบายแอพพลิเคชัน
้
ผู ้ใช ้บริการจะสามารถเปลีย
่ นรหัสผู ้ใช ้บริการ/บทบาท
ระหว่างผู ้ใช ้บริการในแต่ละบัญชีโดยเข ้าไปเลือกทีห
่ น ้าบัญชีผู ้ใช ้บริการได ้

