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Õpetaja või õpilase kutsumine ThingLinki organisatsiooni – v1 

Sissejuhatus 
See juhend aitab teil kutsuda teisi õpetajaid või õpilasi ThingLinki kontole.  Kasutajate kutsumiseks 

on erinevaid meetodeid, kuid kutsekood on kõige kasulikum, seega kaasatakse ainult kutsekoodi 

meetod. 

Lisateavet kutsemeetodite kohta leiate teemast Uute kasutajate loomine ja pardaleminek 

(ThingLink). 

 

Õpetajate ja õpilaste kutsumine  kutsekoodiga ThingLinki organisatsiooni. 
Õpetajate ja õpilaste  kutsumine on kõige parem teha kutsekoodiga. Seda seetõttu, et 

organisatsioonis võib olla konkreetsete rühmade koode ja kui lisada õpetaja või õpilane, saab neid 

lisada otse rühma, minimeerides haldustöö mahtu. 

 

1. Klõpsake nuppu Organisatsioon -. 

 
2. Klõpsake rühmadel , et vaadata kõiki organisatsioonigruppe, millele teil on juurdepääs. 

Vajadusel moodustage uus grupp. 

 
3. Klõpsake valitud rühma kutsumise tähist ja kopeerige see. 

 
4. Jagage kutsekoodi õpetajatega, kellega soovite rühmaga liituda. Samuti on soovitatav jagada 

MaFEA juhendit uue konto loomiseks ja organisatsiooniga liitumiseks.  (mafea.eu). 

 

Kõige olulisemad erinevused õpetajate ja õpilaste kasutajate vahel 
Õpetaja ja õpilase rollid on identsed, välja arvatud järgmised: 

https://mafea.eu/
https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360059346254-Creating-and-onboarding-new-users
https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360059346254-Creating-and-onboarding-new-users
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• Õpilased ei saa vaadata lubatud organisatsioonirühmi.  Hea teada!  Õpilased näevad niikuinii 

kõiki organisatsiooni kasutajate nimesid, kui nad jagavad oma kaustu. 

• Õpilased ei saa ThingLinkile tagasisidet saata. 

 

Kasutaja rolli muutmine 
Võib juhtuda, et õpilane liitub õpetajana või vastupidi.  An organisatsiooni administraator saab rolli 

hõlpsalt muuta.  

1. Klõpsake nuppu Organisatsioon -. 

 
2. Kõigi kasutajakontode vaatamiseks klõpsake nuppu Kasutajad.  Kui teil on palju  kasutajaid, 

kasutage kasutajate leidmiseks otsingufunktsiooni. 

 

3. Klõpsake nuppu "..." -ja seejärel nuppu Muuda kontotüüpi -. 

 
4. Muutke konto tüüpi ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta -. 

 

Konto tüüp on nüüd muudetud. 

https://mafea.eu/
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