
Näin teet Hyvinvointianalyysin uudelle asiakkaallesi käyttäen Firstbeat 
Center+ -palvelua 

 

Toimenpiteet ennen mittausta 
 

1. Kirjaudu sisään Hyvinvointianalyysiin osoitteessa www.hyvinvointianalyysi.fi. 
 

2. Valitse sivun oikeasta ylänurkasta Käyttäjätili → Omat asetukset. Valitse Asetukset -välilehti. Lisää 
valintamerkki ( ) Lähetä ilmoitus sähköpostiin, Firstbeat Center+ -palvelussa -kohtaan. Klikkaa Tallenna. 
(Tämä toiminto tarvitsee tehdä vain kerran. Voit jatkossa siirtyä kohdan 1 jälkeen suoraan kohtaan 3.) 
 

3. Luo uusi hyvinvointianalyysi:  
a. Valitse Uusi hyvinvointianalyysi. → Valitse Hyvinvointianalyysi uudelle asiakkaalle. 

  

 

  

b. Valitse Firstbeat Center+ käytössä. 

 

c. Lisää asiakkaan sähköpostiosoite ja aseta mieleisesi tilauslinkin lähetys- ja viimeinen voimassaolopäivä. 

 

http://www.hyvinvointianalyysi.fi/


4. (Asiakkaasi tehtyä tilauksen Firstbeat Center toimittaa asiakkaallesi mittalaitteen lisäksi riittävän määrän 
elektrodeja, standardoidun saatekirjeen, jossa on mittauksen ohjeistus sekä palautuskuoren. Asiakas saa 
myös erillisen sähköpostin, jossa on linkki hänen taustatietoihin ja päiväkirjaan.) 

 
5. Voit kirjautua ulos Hyvinvointianalyysista. 

Toimenpiteet mittauksen jälkeen 
 

1. Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun Firstbeat Center on analysoinut sekä luonut raportin asiakkaasi 
mittausdatasta. Firstbeat Centerin luomista raporteista saat ilmoitukset myös Hyvinvointianalyysin 
etusivullesi. Kirjaudu Hyvinvointianalyysiin ja klikkaa ilmoituspainiketta näkymän oikeassa ylänurkassa.  

 

2. Klikkaa mittauksesi Hyvinvointianalyysi -riviltä, Toiminnot -sarakkeesta  -painiketta ja valitse 
avautuneesta alavalikosta Avaa hyvinvointianalyysi. 

 
 
 



3. Avattuasia asiakkaasi kartoituksen voi siirtyä raportit  -välilehdelle, josta löydät Firstbeatin luomat raportit 
asiakkaasi tuloksista. Tutustu ensin asiakkaasi raporttehin avaamalla ne (tarkista, että selaimesi sallii popup-
ikkunoiden avaamisen). Tämän jälkeen voit lähettää raportit sähköisenä suoraan ohjelmasta PDF muodossa 
asiakkaan tai omaan sähköpostiisi. HUOM asiantuntijan raporttia ei saa lähettää asiakkaalle, vaan 
asiantuntija käyttää sitä ainoastaan oman työnsä tukena.  

 

 

4. Pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan asiakkaasi mittausdataa ”mittaukset”-välilehdeltä ja taustatietoja 
”asiakkaan tiedot”-välilehdeltä. 

5. Tutustu raportteihin ja tulosta/tallenna ne tarpeen mukaan. Lisää apua raportin tulkintaan sekä niiden 
luomiseen löydät Oppimisympäristöstä: Opiskelu > Oppimisympäristö. 

 

 

Koulutuksiin liittyvissä asioissa palvelee:  Ongelmatilanteissa palvelee: 
Marita Hämäläinen, koulutuskoordinaattori  Firstbeat Tuotetuki 
marita.hamalainen@firstbeat.fi   tuotetuki@firstbeat.fi 
puh. 020 7631 673 (ark. 8 - 16)   puh. 08 451 451 41 (ark. 9 – 16)  
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