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1. Yleistä 

Tammer BioLabin asiakasportaali on tehty helpottamaan asiakkaan asiointia ja tilausten tekemistä, 
nopeuttamaan tilausten käsittelyä ja parantamaan palautteiden ja reklamaatioiden seurattavuutta. 
Portaalin kautta pystyy tilaamisen ja palautteiden antamisen lisäksi lähettämään viestejä, seuraamaan 
tiedotteita ja selaamaan aikaisempia asiakasportaalin kautta tehtyjä tilauksia kootusti. 

Tammer BioLabin asiakasportaalista on pyritty tekemään mahdollisimman intuitiivinen, jotta se olisi 
helppokäyttöinen. Tässä on ohjeet alkuun pääsemiseksi. Mikäli Teillä herää jotain kysyttävää näistä 
ohjeista tai asiakasportaalista, voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme asiakasportaalin kautta, 
sähköpostitse (tilaukset@tammerbiolab.fi) tai puhelimitse (050 5422210). 

2. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 

Tammer BioLab portaaliin kirjautuminen ja rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa 
https://portal.tammerbiolab.fi/ 

 
Kuva 1. Tammer BioLabin asiakasportaaliin kirjautuminen ja rekisteröityminen. 

 Käyttäjätilin luominen eli rekisteröityminen 

Jos Teillä ei jo aiemmin avattua käyttäjätiliä Tammer BioLabin portaaliin, voitte luoda sellaisen yllä 
olevassa osoitteessa kohdassa ”Rekisteröidy käyttäjäksi” (Kuva 1). 

Käytössä on kahdenlaisia käyttäjiä: peruskäyttäjiä ja organisaation pääkäyttäjiä. Molemmat voivat 
tilata, mutta pääkäyttäjä vahvistaa yrityksensä peruskäyttäjät. Yrityksellä tulee olla ainakin yksi 
pääkäyttäjä, jonka lisäksi voitte luoda useita peruskäyttäjiä. 

Rekisteröitymislomakkeessa kysytään nimeä, titteliä, sähköpostia sekä yrityksen tietoja. Tittelin sijaan 
voi hyvin myös käyttää asemaa yrityksessä, kuten ”tilausvastaava”. 

Rekisteröidyttäessä voi valita, haluaako TBL:n tiedotteita sähköpostitse tai postitse; jälkimmäinen tapa 
on maksullinen. Lisäksi voi valita kohdat ”Teen tilauksia”, ”Hoidan laskutusasioita” ja ”Haluan kopion 
organisaationi saamista vastauksista (palautteet, reklamaatiot jne)”. Kohtien valitsematta jättäminen 
ei kuitenkaan estä tilaamista. 
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Kuva 2. Vasemmalla pääkäyttäjän rekisteröitymislomake ja oikealla peruskäyttäjän 
rekisteröitymislomake. 

2.1.1. Pääkäyttäjänä rekisteröityminen 

Kun rekisteröidytte pääkäyttäjänä ja klikkaatte ”Lähetä rekisteröitymishakemus”-painiketta, hakemus 
lähtee asiakaspalveluumme, joka käsittelee sen pääasiassa seuraavan työpäivän aikana. Kun 
hakemuksenne on hyväksytty, saatte tästä ilmoituksen ja salasanan uusimislinkin hakemuksessa 
ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. 

2.1.2. Peruskäyttäjänä rekisteröityminen 

Jos rekisteröidytte peruskäyttäjänä ja klikkaatte ”Lähetä rekisteröitymishakemus”-painiketta, hakemus 
lähtee hyväksyttäväksi pääkäyttäjälle, jolle tulee myös sähköposti-ilmoitus. 

Pääkäyttäjä voi hyväksyä peruskäyttäjän rekisteröitymisen etusivun valikosta 
”Rekisteröintihakemukset” (ks. kuva 3). Uusissa hakemuksissa näkyy keltainen tähti.  
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Kuva 3. Pääkäyttäjän etusivulla näkyy peruskäyttäjien rekisteröitymishakemukset (ympyröity 
oranssilla). 

Pääkäyttäjän tulee valita ”Hyväksy käyttäjä”, mikäli käyttäjä on oikea ja saa tilata organisaationne 
puolesta. Voidaan myös valita ”Hylkää käyttäjä”, jos käyttäjä ei ole tunnettu tai ei saa tilata 
organisaationne puolesta. Organisaation pääkäyttäjän hyväksynnän jälkeen hakemus menee vielä 
asiakaspalvelumme hyväksyttäväksi.

 
Kuva 4. Pääkäyttäjä voi hyväksyä tai hylätä peruskäyttäjän. 

3. Kirjautuminen 

Asiakasportaaliin kirjautumiseen tarvittava käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, jolla käyttäjätili on 
luotu. Salasana on valitsemanne merkkijono. 

 Unohtunut salasana 

Jos salasana unohtuu, sen voi uusia valitsemalla kirjautumissivulla kohdan ”unohdin salasanani”, jolloin 
salasanan uusimislinkki lähetetään rekisteröityessä antamaanne sähköpostiosoitteeseen. 

Salasanan on oltava vähintään 9 merkkiä pitkä, minkä lisäksi siinä täytyy olla vähintään yksi kirjain ja 
yksi numero tai erikoismerkki. 

 Unohtunut käyttäjätunnus 

Mikäli sähköposti, jolle käyttäjätili on luotu, on unohtunut tai se on poistettu käytöstä, saa tilin 
palautettua ottamalla yhteyttä Tammer BioLabin asiakaspalveluun (tilaukset@tammerbiolab.fi). 
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4. Etusivu 

Kirjautumisen jälkeen avautuu portaalin etusivu, jossa on kootusti tuoreimmat tiedotteet, tilaukset ja 
viestit (kuva 5). Organisaation pääkäyttäjällä tässä näkyy myös peruskäyttäjien rekisteröitymiset (kohta 
2.1.2.) viestien alapuolella. 

 
Kuva 5. Etusivu. Sininen pystyviiva rivin edessä merkitsee lukematonta viestiä tai tiedotetta. 

5. Tilaaminen 

 Tilaus-välilehti 

Valitsemalla yläreunan valintanauhasta ”Tilaus” tai etusivulta tilausikkunasta ”Näytä lisää”, pääsee alla 
olevaan tilausnäkymään, jossa voi: 

 tehdä pikatilauksen viimeisimmästä tilauksesta 
 toistaa joku toinen aikaisempi tilaus  
 aloittaa uuden tilauksen tyhjältä pohjalta eli ilman aiempien tilausten tuotevalikoimaa 
 jatkaa tilauksen tekemistä, jos se on aiemmin jäänyt kesken 

Kohdassa "Toista aikaisempi tilaus", kaksisuuntaisen nuolen  klikkaaminen näyttää enintään viisi 
tuotetta kyseisestä tilauksesta. Tilausnumeron klikkaaminen vie kyseiseen tilaukseen.  

Kun klikkaa alareunan ”Viimeisimmät tilaukset” kohdan edessä olevaa nuolipainiketta, aukeaa 
pudotusvalikkoon viimeisemmät tilaukset. Tilaushistoriaan pääsee myös yläreunan valintanauhan 
kohdasta ”Tilaushistoria”. Info-painike avaa tilakuvakkeiden selitykset. 
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Kuva 6. Tilaukset-välilehden näkymä.  

 Tuotteet-välilehti ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin 

Tuotteet- välilehdellä avautuu alla oleva näkymä. Tuotteita saa lisättyä ostoskoriin valitsemalla haluttu 
määrä pakkauksina ja klikkaamalla ostoskori-kuvaketta (kuva 7). 
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Kuva 7. Tuotteet-välilehden näkymä.  

Tuotenumeron edellä näkyy lipukkeen kuvake niiden tuotteiden kohdalla, joita aiemmin on tilattu. 
Kursorin pitäminen paikallaan tuotelistauksen jonkin kohdan yllä avaa kyseisen kohdan selityksen. 

Tuotteen nimeä klikkaamalla pääsee tuotteen tarkempiin tietoihin, joihin sisältyy (alussa vain osaan 
tuotteista): 

 Lyhyt tuotekuvaus 
 Käyttöturvatiedote niiden tuotteiden osalta, joista se on tarpeen 
 Käyttöohje 
 Kuva tuotteesta 

5.2.1. Tuotteiden haku 

Tuotteita on mahdollista etsiä Tuote-välilehdellä tuotenumeron, tuotetunnuksen tai nimen mukaan 
kaikista tuotteista sekä vain aiemmin tilatuista tuotteista. Esimerkki hakukenttien täyttämisestä on 
kuvassa 8. 
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Kuva 8. Tuotteiden hakeminen Tuotteet-välilehdeltä. 

 Tilauksen muokkaaminen ja lähettäminen 

Valitsemalla Tuotteet-välilehdellä (kuva 7) kohtaan ”Siirry tilaukseen” tai siirtymällä Tilaus-välilehdelle, 
avautuu keskeneräisen tilauksen yhteenveto (kuva 9). Tässä näkymässä voi: 

 Valita toivotun toimituspäivän (kyseinen tai jokin tuleva päivä valittava, jotta tilauksen saa lähetettyä) 
 Lisätä tilaukselle nimen 
 Kirjoittaa lisätietoja 
 Valita toimitusosoitteen, jos organisaatiolla on enemmän kuin yksi toimitusosoite 
 Muuttaa tuotteiden määriä tai poistaa tuotteita 
 Lisätä uusia tuotteita valitsemalla ”Lisää tuotteita” (tai siirtymällä ”Tuotteet”-välilehdelle) 
 Kun tilaus on valmis, sen voi lähettää valitsemalla ”Lähetä tilaus” 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Tilaus-välilehden näkymä, kun 
tilaus on kesken.  
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Pyrimme toimittamaan tilaukset annettujen tietojen mukaan, mutta otamme tarvittaessa yhteyttä 
tilaukseen liittyen, jos se ei ole mahdollista tai tilauksessa on jotain epäselvää. 

Voitte muokata lähetettyä tilausta, kunnes se on otettu käsittelyyn. Kun olemme ottaneet tilauksen 
käsittelyyn, saatte automaattisen sähköpostivahvistuksen, josta selviää arvioitu toimituspäivä. Viestin 
saamisen jälkeen tilausta ei voi enää muokata portaalissa. Tarvittaessa otamme teihin kuitenkin 
yhteyttä toimituksen sopimiseksi, mikäli toivottu toimituspäivä ei näytä toteutuvan. 

Kun tilauksenne on käsittelyn jälkeen lähetetty, saatte toisen sähköposti-ilmoituksen. 

 Tilaushistoria 

Tilaushistoria välilehdellä pystyy selaamaan aikaisempia asiakasportaalin kautta lähetettyjä tilauksia. 
Tätä kautta päästään myös kopioimaan yksittäisiä tilauksia. 

6. Toistuva tilaus 

Toistuvan tilauksen tekeminen aloitetaan tilauksesta, joka on otettu käsittelyyn tai toimitettu. 
Toistuvaa tilausta ei siis voi tehdä samalla, kun luo uutta tilausta ensimmäistä kertaa. 

 Toistuvuuden aloittaminen 

1. Tilaushistoriasta klikataan tilausta, josta halutaan tehdä toistuva. 
2. Klikataan ”Aktivoi toistuvuus” info-napin alapuolelta (kuva 10): 

  
 
 
 
 
 
Kuva 10. Tilaushistoria-
välilehden näkymä, jolta 
toistuvuuden voi 
aktivoida. 

3. Toistuvuuden asetukset (kuva 11): 
a. Alkamispäivämääräksi voi valita aikaisintaan seuraavan arkipäivän. 
b. Päättymispäivän voi vapaasti määritellä, mutta kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin toistuvuus on 

voimassa toistaiseksi. 
c. Toistoväli annetaan viikkoina; tilaus toistuu toistuvuuden alkamispäiväksi määritellystä päivästä 

alkaen samana viikonpäivänä. 
d. Jos haluatte saada automaattisen muistutusviestin tulevasta toistuvasta tilauksesta, voitte valita 

ilmoitusviestin käyttöön. Viestin ajoitus annetaan päivinä ennen tilauksen alustavaa toimituspäivää. 
i. Otamme toistuvien tilausten kohdalla tilaukset käsittelyyn 6 päivää (sisältäen viikonloput ja 

pyhäpäivät) ennen toivottua toimituspäivää, jonka jälkeen tilausta ei pysty muokkaamaan. 
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4. Kun asetukset ovat valmiit, valitaan ”Tallenna”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Toistuvan 
tilauksen tietojen 
syöttönäkymä. 

Vuorokauden vaihtuessa portaali luo toistuvasta tilauksesta kopioita toistuvuusvälin ja alkamispäivän 
mukaan päättymispäivään saakka kuitenkin enintään seuraaville 8 viikolle. 

 Toistuvuuden muuttaminen ja päättäminen 

Luotuja toistuvia tilauksia voi selata Toistuvat tilaukset-välilehdeltä. 

Toistuvuudesta voidaan muuttaa toistuvuusväli, päättymispäivä, alkamispäivä sekä ilmoitusviestin 
ajastus. Toistuvuutta voi muuttaa valitsemalla haluttu alkuperäinen toistuva tilaus (löytyy kootusti 
Toistuvat tilaukset -kohdassa) ja infonapin alapuolelta ”Muokkaa toistuvuutta” (Kuva 12).  

 
Kuva 12. Toistuvien tilausten näkymä. 

Huomaattehan, että seuraavalle 8 viikolle luodut toistuvan tilauksen kopiot eivät poistu, korvaudu tai 
siirry automaattisesti. Lisäksi uusien asetusten mukaiset tilaukset luodaan vuorokauden vaihtuessa, 
joten toistuvuuden muuttamisen jälkeen on hyvä seuraavana päivänä käydä tarkistamassa toistuvasta 
tilauksesta muodostetut kopiotilaukset. Nämä nähdään helposti valitsemalla kyseinen toistuva tilaus ja 
sen jälkeen ”Näytä muodostetut tilaukset” (Kuva 12). Halutessanne voitte peruuttaa muutoksen 
aiheuttamat päällekkäiset tilaukset ennen kuin ne on otettu käsittelyyn Tammer BioLabilla. Otamme 
myös teihin yhteyttä, mikäli huomaamme jotain erityistä ottaessamme tilauksia vastaan. 

Koska toistuva tilaus on pohja, josta kopioidaan uusia tilauksia, alkuperäisessä tilauksessa olevia 
tuotteita, määriä ja toimitusosoitetta ei pysty muokkaamaan. Toistuvasta tilauksesta muodostettuja 
yksittäisiä tilauksia voi kuitenkin muokata ennen kuin Tammer BioLab on ottanut tilaukset käsittelyyn. 
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Jos haluaisitte muuttaa toistuvan tilauksen tuotemääriä, tuotteita ja toimitusosoitetta, tulee tehdä 
uusi tilaus, josta tehdään toistuva. Edellisen toistuvan tilauksen toistuvuus voidaan lopettaa 
muuttamalla päättymispäivää. Tällaisen muutoksen jälkeisenä päivänä kannattaa vielä tarkistaa 
muodostetut tilaukset, jotta kokonaisuus olisi toivotunlainen. 

7. Laskutus 

Laskutus toimii toistaiseksi samalla tavalla ja samoilla tiedoilla kuin ennen portaalin käyttöönottoa. 
Myöhemmin portaaliin tulee näkyville tuotteiden hinnat ja tämän jälkeen laskutuksessa tullaan 
käyttämään portaalista siirrettäviä tietoja. Tiedotamme tästä lähempänä laskutukseen liittyvää 
päivitystä. 

8. Omat tiedot 

Omia tietoja pääsee katsomaan välilehdeltä ”Omat Tiedot”. Omista tiedoista pystyy vaihtamaan 
nimen, tittelin, puhelinnumeron, salasanan ja portaalin kielen. Jos sähköpostiosoite halutaan vaihtaa, 
onnistuu se ottamalla yhteyttä Tammer BioLabin asiakaspalveluun. Pääkäyttäjä näkee omissa 
tiedoissaan myös yrityksensä muut käyttäjät. 

Portaali on käytettävissä suomeksi ja englanniksi. Kieltä vaihtamalla voi vaihtaa portaalin sivuilla ja 
sähköposti-ilmoituksissa käytettävän kielen. Myös tilausten käsittelijät pyrkivät huomioimaan 
kielivalinnan omissa kommenteissaan. Oletuksena käyttäjän kieli on se, jolla rekisteröityminen on 
tehty, mutta tarvittaessa sen voi siis vaihtaa myös välilehdeltä ”Omat tiedot”. 

9. Viestit, palautteet ja reklamaatiot 

Portaalin kautta pystyy lähettämään viestejä Tammer BioLabin asiakaspalveluun ja asiakaspalvelusta. 
Viestiin tulee valita aihe (palaute, reklamaatio, kysymys, ehdotus tai muu) ja otsikko. Viestiin voidaan 
lisätä enintään kolme liitetiedostoa. Kun vastaamme viesteihinne järjestelmän kautta, saatte siitä 
sähköpostiinne automaattisesti ilmoituksen sekä linkin kyseiseen viestiin. 

Olisi hyvä siirtää kaikki tilauksiin ja palautteisiin liittyvä viestintä mahdollisimman nopeasti portaaliin, 
koska sitä kautta luotujen viestiketjujen seuraaminen on molemmin puolin helpompaa ja 
jäljitettävämpää. Toivomme, että otatte nämä toiminnot käyttöön mahdollisimman pian. 
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Muutoksen 
hyväksyjä Hyväksymispvm 

Alustava 
käyttöönottopvm 

1.0 Ohjeen luominen A. Halkosalo   

1.1 Peruskäyttäjän 
rekisteröitymisestä ei tule 
sähköposti-ilmoitusta 
pääkäyttäjälle. 
Pääkäyttäjä näkee 
peruskäyttäjien 
rekisteröitymiset 
etusivullaan. 

S. Jokiranta   

1.2 Toistuvat tilaukset S. Jokiranta 17.4.2021 19.4.2021 
1.3 Pääkäyttäjä saa 

sähköposti-ilmoituksen 
peruskäyttäjän 
rekisteröitymisestä. 
Tilausnro: vaihdettu 
alasveto-ikoniksi 
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