
MUISTA ASENTAA GIGANTTI PILVIPALVELU KAIKKIIN  
LAITTEISIISI (TIETOKONE, TABLET JA ÄLYPUHELIN).

Asennusohje

Gigantti  
Pilvipalvelu

   Avaa Gigantti Pilvipalvelu ja kirjoita käyttäjätunnus  
ja salasana.

• Kirjaudu sisään. 
• Anna käyttämäsi laitteen nimi ja seuraa näytöllä 

annettuja ohjeita.
• Valitse tiedosto(t), jonka haluat varmuuskopioida 

Gigantti Pilvipalveluun.  

4. Gigantti Pilvipalvelun käyttö 
Klikkaa tietokoneen työkalut-valikossa sijaitsevaa 
Gigantti Pilvipalvelu -kuvaketta ja voit aloittaa 
palvelun käytön.

Gigantti Pilvipalveluun tallennettujen 
tiedostojen muokkaaminen:  
Voit halutessasi poistaa tai lisätä palveluun 
varmuuskopioitavia tiedostoja. Suosittelemme 
ottamaan varmuuskopiot kuvistasi, videoistasi ja 
muista henkilökohtaisista tiedostoista.

Gigantti Pilvipalveluun tallentamiesi 
tiedostojen synkronointi: 
Synkronointikansio löytyy tietokoneeltasi valikon 
”Suosikit” alta. Kansioon lisätään ne tiedostot, joiden 
haluat synkronoituvan kaikilla Gigantti Pilvipalveluun 
liittämilläsi laitteilla. Synkronointikansioon kannattaa 
tallentaa esimerkiksi usein käyttämäsi Word-tiedostot, 
jotta ne ovat saatavillasi kaikilla laitteilla missä 
tahansa. 

Tiedostojen jakaminen: 
Jos haluat jakaa tiedostoja muiden Gigantti 
Pilvipalvelu -käyttäjien kanssa, on tiedostot 
tallennettava synkronointikansioon. Voit itse valita, 
keiden kanssa tiedostosi jaat. Voit myös piilottaa 
tiedoston, jolloin se ei enää näy muille käyttäjille. 
Voit jakaa sekä kokonaisia kansioita että yksittäisiä 
tiedostoja. 

Asetukset: 
Asetukset-valikossa voit muokata muun muassa kieli- 
ja verkkoasetuksia sekä ottaa käyttöön tai hiljentää 
palvelun antamat ilmoitukset.  Gigantti Pilvipalvelu 
käynnistyy aina automaattisesti avatessasi laitteen ja 
valitut tiedostot varmuuskopioituvat automaattisesti 
Gigantin pilvipalvelimelle. Suosittelemme käyttämään 
automaattista varmuuskopiointia. 

Saat lisätietoja osoitteesta www.gigantti.fi/
cloud tai soittamalla asiakaspalveluumme 
numeroon 020- 321 321

1. Luo Gigantti Pilvipalvelu -käyttäjätili

• Siirry osoitteeseen: http://www.gigantti.fi/cloud 
ja valitse “Luo käyttäjätili”

• Täytä tietosi lomakkeeseen:

• Merkitse, jos sinulla on aktivointikoodi tai lahjakortti 
• Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylös ja 

tallenna ne varmaan paikkaan
• Paina lopuksi “Luo käyttäjätili”

2. Lataus ja asennus:

• Kun olet luonut käyttäjätilin, tietokoneesi ehdottaa 
automaattisesti Gigantti Pilvipalvelu -ohjelman 
lataamista. 

• Seuraa näytöllä annettuja ohjeita asentaaksesi 
Gigantti Pilvipalvelu -ohjelman. 
 
Lataa ensin tietokoneellesi Gigantti Pilvipalvelu 
-asennustiedosto.  Kaksoisklikkaa sen jälkeen ladattua 
asennustiedostoa, jonka jälkeen voit ladata ohjelman. 
Windows-tietokoneilla asennuskansio on nimeltään 
«setup.exe» ja Mac OS X -käyttöjärjestelmän koneilla 
«elkjop.dmg». 
 
Voit aktivoida Gigantti Pilvipalvelu -tilisi 
useammille laitteille, kuten tietokoneelle, tabletille 
ja älypuhelimeen. Avaa laitteesi Internet-selain, 
mene osoitteeseen https://onlinebackup.gigantti.
fi/download ja seuraa näytöllä annettuja ohjeita 
ladataksesi asennustiedoston.

 
3. Gigantti Pilvipalvelu  
    -palvelun käyttö:

   Aloitus:


