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Jäsenedut 2014
Hei jäsenemme!
Tietotekniikan liitto uudistaa jäsenetuja vuonna 2014. Täysin uutena etuna tarjoamme Sinulle Talentumin
Summa-palvelun, joka on väylä Talentumin digitaalisiin sisältöihin. Uudistuksemme ansiosta kauan toivottu
sähköisten jäsenlehtien määrä kasvaa, ja voit jatkossa lukea lehdet kätevästi ajasta ja paikasta riippumatta
myös mukana kulkevilla päätelaitteilla. Täysin uudeksi jäsenetulehdeksi on jatkossa valittavissa myös
toivottu MikroPC-lehti.
ICT-kanava – uusi yhteys, ole hyvä!
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Tarjoamme kokeilumahdollisuuden Summa-palveluun 13.12. alkaen. Tulet saamaan Talentumilta
sähköpostia ja tarkemmat ohjeet palvelun käytöstä, kokeile heti!
Kiinnostavimpana uudistuksena Summa-palveluun sisältyy alan ammattilaisille räätälöity ICT-kanava, joka
kokoaa yhteen ICT-aiheisia uutisia kaikista Talentumin julkaisuista. ICT-kanava korvaa jatkossa jäsenyyteen
kuuluneen Tietokone-lehden. Erikseen ostettuna ICT-kanava maksaa 29,90 euroa/kk. Mikäli jäsenyyteesi ei
tällä hetkellä kuulu lainkaan jäsenlehtiä, nyt viimeistään kannattaa päivittää jäsenyytesi kattamaan myös
uudistuneet lehtiedut 13.12. alkaen. Tammikuun loppuun Summa-palvelun ICT-kanava näkyy kaikille tämän
viestin saaneille!
Myös jäsenetulehdissä tapahtuu uudistuksia
Aivan uutena jäsenetulehtenä aloittaa jäseniemme toivoma MikroPC, joka on valittavissa kakkoslehdeksi.
Lisäksi uutena jäsenetuna voit valita jäsenyyteesi kuuluvan kakkoslehden halutessasi vain sähköisenä
versiona, jota luet helposti Talentumin Summa-palvelussa. Palvelu toimii uusimmilla laitteilla. Turvallisuus ja
Riskienhallinta on saatavissa vain omana sähköisenä palvelunaan paperiversion rinnalle.
Näin etusi muuttuvat

Kaikkiin lehdellisiin jäsenyyksiin kuulunut Tietokone-lehti korvautuu uudella sähköisellä ICT-kanavalla:
Nykyinen jäsenetulehtesi

Uusi jäsenetulehtesi v. 2014

Tietokone

ICT-kanava

Tietokone (verkkolehti)

ICT-kanava

Valinnainen kakkoslehti muuttuu automaattisesti seuraavasti:

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Tiede

Tietokone

Pelit

Tietokone

3T

Tietoviikko

Tietoviikko

Tietoviikko

Turvallisuus & Riskienhallinta

Turvallisuus & Riskienhallinta

Vaikka kakkoslehti päivitetään automaattisesti, voit muuttaa sen helposti Jäsentietojen ylläpidossa.
Kakkoslehdeksi voit valita yhden seuraavista: Tietoviikko, Tietokone, MikroPC tai Turvallisuus &
Riskienhallinta.
Digi vai paperi – valitse itse!
Uudet lehtivaihtoehdot päivittyvät rekisteriimme 13.12. mennessä. Kakkoslehti valitaan joko vain Summapalvelussa luettavaksi tai sekä Summa-palvelussa että paperisena luettavaksi.
Huomaathan, ettei Summa-palvelu vielä joulukuussa päivity rekisteriin tekemiesi muutosten mukaan.
Nämä muutokset ja edut astuvat voimaan vuoden 2014 alkupuolella.
Lue lisää
Viihtyisiä lukuhetkiä uudistuneiden etujen parissa!
Tietotekniikan liitto ry
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Käyttöönottoon liittyvissä teknisissä asioissa voit ottaa yhteyttä Talentumin tukeen:
asiakaspalvelu(at)talentum.fi
Uudistukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä
jasenasiat(at)ttlry.fi

Artikkelilaji: Uutinen

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry
c/o Ilpo Tolvanen
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere
toiminnanjohtaja@pitky.fi
Sivustoon sovellettavat käyttöehdot
Tietosuojalauseke
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

LINKEDIN

Pitky_ry

Osallistu keskusteluun
LinkedIn-kanavallamme.

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf
Pitky_ry
Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg
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Pitkyllä on myös oma Youtube
kanava, jossa julkaisemme sisältöä.
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