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Ohjeita Prodiags-oston eri vaiheisiin 

 

1. Kirjaudu SATL:n Extranetiin (SATL-käyttäjätunnus + salasanasi) 

2. Klikkaa Oma tili -sivulla painiketta ”Prodiags-koulutukset jäsenhintaan” 

3. Siirryt Prodiagsin tarjontanäkymään, kaikkiin ostoksiisi tulee nyt 10 % jäsenalennus 

4. Kun olet valinnut ostoksesi, mene Prodiags-sivuston ”Ostokori” -näkymään 

5. Ostoksesi hinnat näkyvät nyt listauksessa. Siirry kassalle. 

6. Syötä käyttäjän tiedot (sen henkilön, joka koulutusmoduulia tulee käyttämään. Sähköposti-

osoite on käyttäjätunnus. Selaimesi saattaa ehdottaa aiemmin syötettyjä tietoja, jos sellaisia 

on). 
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7. Syötä maksajan tiedot. Selaimesi saattaa ehdottaa aiemmin syötettyjä tietoja, jos sellaisia on. 

 

 
 

 

8. Painettuasi ”Seuraava”, näet vielä tilauksen tiedot: tarkasta ne. 

9. ”Maksutiedot”-kohdassa luottokorttien ja tilisiirron (Online Bank Payment - Trustly Online 

Bank Payment) lisäksi on vaihtoehtona myös ” PaymentLink or Banktransfer”, jolloin voit 

valita maksutavan myöhemmin. Saat sähköpostin valittavissa olevilla maksutavoilla. Vies-

tissä on myös ohjeet pankkisiirtomaksua varten. Voit myös välittää saamasi viestin eteen-

päin henkilölle, joka vastaa tilauksen maksamisesta.  

10. Ennen maksuvaiheen etenemistä sinun täytyy klikkaamalla hyväksyä käyttöehdot ja tieto-

suojaseloste. Tutustu niihin ennen hyväksymistäsi. Vahvista tilaus. 

11. Etene valitsemasi maksutavan mukaisesti. 
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12. Maksaja saa alla näkyvän ruutunäkymän, jossa annetaan ohjeet moduulin käyttöönottoon. 

Huomio, että uuden käyttäjän aktivointilinkki on voimassa vain kolme päivää. Aiemmille 

käyttäjille uusi moduuli tulee käyttöön heti kun tilaus ja maksutapahtuma on käsitelty. 

 

 

 
13. Käyttäjä saa vielä sähköpostiinsa tiedon, kun moduuli on lisätty hänen käyttäjätunnuksel-

leen. 

 

  

Tarvittaessa voit pyytää lisäohjeita tai vinkkejä: satl@satl.fi  
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