Windows 10 -käyttöjärjestelmän lataus
kotikoneelle (vain opiskelijat)
Downloading Windows 10 OS for a
personal computer (only for students)
Hyvä opiskelija,
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijana olet oikeutettu lataamaan itsellesi Windows 10 Education käyttöjärjestelmän täysin ilmaiseksi Microsoft opiskelijaedun puitteissa.
Voit hyödyntää tarjouksen osoitteessa: https://seinajoki.onthehub.com/
Vaikka olisit jo hyödyntänyt Windows 10 Home Editionin ilmaisen päivityksen henkilökohtaisella laitteellasi,
suosittelemme silti hankkimaan Windows 10 Education -version. Saat huomattavasti paremman Windowsversion käyttöösi syöttämällä uuden Windows 10 Education tuoteavaimen Windowsin Järjestelmävalikosta. Tällä tavoin saat Education-version lisäominaisuudet käyttöösi.
Voit tarkistaa Home ja Education -versioiden erot seuraavasta taulukosta:
https://wincom.blob.core.windows.net/documents/Win10EditionsCompareTable_FINAL.pdf
Voit päivittää myös vanhemmat Windows-versiot (XP, Vista) Windows 10 Educationiin.
Mikäli olet Mac-käyttäjä voit ajaa Windows 10 Educationin virtualisointiohjelmalla (esim. Parallels).
Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa asentamansa käyttöjärjestelmän käyttöä myös opintojen päättymisen
jälkeen.

Dear student,
We are pleased to inform you that as a student of Seinäjoen ammattikorkeakoulu, you are eligible to
download Windows 10 Education absolutely free via the Microsoft student use benefit program.
You can access this free offer here: https://seinajoki.onthehub.com/
Even if you have already done the free upgrade to Windows 10 Home Edition on your personal machine,
you are still encouraged to order Windows 10 Education. You will be receiving a much better version of
Windows and simply need to enter your new Windows 10 Education product key via the Windows System
menu to unlock the additional features.
You may check the differences between Home and Education –versions from the following chart:
https://wincom.blob.core.windows.net/documents/Win10EditionsCompareTable_FINAL.pdf
If you are a Windows XP or Vista user, then Windows 10 Education will also allow you to upgrade to
Windows 10.

If you are a Mac user, you will be able to run Windows 10 Education on your Mac via virtualization software
such as Parallels.
Student may continue using the operating system even after finishing his/her studies

HUOM! Jelppari ei vastaa tuotteen mahdollisista osto-, lataus- tai asennusongelmista eikä em.
tapahtumat kuulu Jelpparin tuen piiriin. Ongelmatilanteissa tarkasta sivuston ohjeet
PLEASE NOTE! Jelppari is not responsible for any issues concerning purchasing, downloading or
installing the product and these events are not included in Jelppari’s support service. If you
encounter any issues, please check help contents of the website.

Tuotteen lataus palvelusta - How to download the product from
https://seinajoki.onthehub.com/
1. Klikkaa verkkosivulta Microsoft välilehti, mikäli se ei ole jo aktiivinen. Valitse Windows 10.
Click Microsoft tab from the website if it’s not already active. Click Windows 10.

2. Valitse versio jonka haluat ladata
 Microsoft Windows 10 Education (Multilanguage) on normaali versio
 Microsoft Windows 10 Education N (Multilanguage) on riisutumpi versio, josta puuttuu
mm. Media Player
Valitse Add To Cart (lisää ostoskoriin).
Choose the version you want to download
 Microsoft Windows 10 Education (Multilanguage) is the normal version
 Microsoft Windows 10 Education N (Multilanguage) is a stripped version (no media player,
for example)
Click Add to Cart

3. Siirry ostoskoriisi sivun ylälaidasta
Go to your Shopping Cart from the top of the page

4. Näet ostoskorissasi olevat tuotteet. Täällä tulisi olla Windows 10 –käyttöjärjestelmä. Mikäli ei,
toista kohdat 1-3. Paina lopuksi tuotteen jälkeistä Check Out-painiketta (kuittaa tilaus).
You will now see products you have added to your shopping cart. You should see Windows 10
operating system. If not, repeat steps 1-3. Click Check Out located after the products list.

5. Seuraa ostotapahtuman ohjeita ja muista ottaa tilaustapahtuman yhteydessä

tuoteavain (Product Key) ylös! Näet tuoteavaimen alla olevassa ostotapahtuman
vaiheessa. Tuoteavainta tarvitset asennusvaiheessa. Kun olet saanut tuoteavaimen ylös, klikkaa
Start Download lataustapahtuman käynnistämiseksi (seuraa avautuvia ohjeita). Käynnistä ladattu
ohjelma ja seuraa ohjelman esittämiä ohjeita tuotteen lataamiseksi ja asentamiseksi.
Käyttöjärjestelmää varten saatat tarvita tyhjän, vähintään 3Gb kokoisen muistitikun tai
vaihtoehtoisesti tyhjän DVD-levyn sekä ohjelmiston jolla polttaa kuvatiedosto levylle.
Follow the instructions provided by the website and remember to write down the

Product Key! You can find the product key at the stage of purchase displayed in an image
below. You will need to type the product key in the installation phase. After you have managed to
write down the key, click Start Download to begin the download-process (follow the instructions
provided by the website). Run the downloaded program and follow the instructions provided by
the program to download and install the product. You might need an empty USB-memory stick with
capacity at least 3GB or, as an alternative method, an empty DVD-media and software that can
burn the image file to DVD.

Löydät lisätietoja osoitteesta
https://e5.onthehub.com/WebStore/Support/WebStoreHelpContents.aspx?ws=ea12165e-d3b0-e21188b7-f04da23e67f4&vsro=8

Please visit https://e5.onthehub.com/WebStore/Support/WebStoreHelpContents.aspx?ws=ea12165ed3b0-e211-88b7-f04da23e67f4&vsro=8 for any questions you may have.

