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1 PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Tarvitset Soundtrack-taustamusiikkipalvelun käyttöönottoon nettiyhteyden ja kaiuttimien lisäksi: 

 

• Musiikkisoittimen ja Soundtrack Player -sovelluksen 

Voit soittaa musiikkia iOS- tai Android-mobiililaitteella tai Windows-tietokoneella. 

Lataa musiikkisoittimena käytettävälle laitteelle Soundtrack Player -sovellus. 

 

• Soundtrack-tilin tunnukset 

Kun olet tilannut Soundtrack-palvelun Telia Datainfon portaalista, saat 

sähköpostitse käyttöönottoviestin Soundtrack Your Brandiltä. Sähköpostissa on 

linkki, josta voit rekisteröityä Soundtrack-portaaliin ja aloittaa palvelun käytön. 

 

• Parituskoodi 

Parituskoodi (pair code) yhdistää Soundtrack-tilin musiikkisoittimena 

käytettävään laitteeseen. Saat koodin Soundtrack-portaalista.  

 

  

http://www.teliadatainfo.fi/


1.1 Musiikkisoitin ja Soundtrack Player -sovellus 
 

Voit soittaa musiikkia iOS- tai Android-mobiililaitteella tai Windows-tietokoneella. Musiikkisoitin on 

se laite, joka on kytkettynä kaiuttimiisi. Lataa musiikkisoittimena käytettävälle laitteelle maksuton 

Soundtrack Player -sovellus täältä. Musiikkisoittimena voit käyttää seuraavia laitteita: 

 

 

 

 

 

Tarvitset yhden musiikkisoittimen jokaista musiikkilokaatiotasi varten. Jos esimerkiksi haluat soittaa 

eri musiikkia yrityksesi eteisessä ja ruokatilassa, on kyseessä kaksi musiikkilokaatiota, joihin 

tarvitset kaksi musiikkisoitinta. Vastaavasti kaksi eri lokaatiota tarvitaan, jos sinulla on kaksi 

toimipistettä, joissa haluat soittaa musiikkia.  

https://www.soundtrackyourbrand.com/our-apps


1.2 Soundtrack-tilin tunnukset 
 

Saat Soundtrack-käyttäjätunnukset sähköpostiisi. Käyttäjätunnussähköposti lähetetään osoitteesta 

team@soundtrackyourbrand.com, otsikolla ”Your invitation to Soundtrack Business”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkiyritys 

mailto:team@soundtrackyourbrand.com


1. Klikkaa viestin ”create login here” -painiketta, joka ohjaa sinut kirjautumissivulle: 

 

 

 
 

 

 

 

2. Syötä nimesi ja valitsemasi salasana ja hyväksy kutsu klikkaamalla ”accept invitation” -

painiketta. Hyväksymisen jälkeen olet kirjautunut Soundtrack-portaaliin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkiyritys 

Elli.esimerkki@yritys.fi 

yritys 



1.3 Parituskoodi 
 

Saat parituskoodin Soundtrack-portaalin locations-välilehdeltä. Klikkaa ensin ”locations” ja 

musiikkilokaation alta ”pair player”: 

 

 

Valitse millä soittimella haluat soittaa musiikkia:

 

  

Esimerkkiyritys Oy  

Esimerkkiyritys Oy  



Klikkaa sitä laitetta, jota käytät musiikkisoittimena, esimerkiksi Mobile/Tablet. Saat seuraavalla 

sivulla yhdistämiseen tarvittavan parituskoodisi: 

 

 

 

 

 

Parituksen jälkeen musiikkisoittimen Soundtrack Player soittaa Soundtrack-portaalissa valittua 

musiikkia.  

X X X X X X 



2 MUSIIKIN HALLINTA 

 
Soundtrack-portaalissa voi etsiä ääniraitoja, aikatauluttaa niitä musiikkikalenteriin ja soittaa niitä eri 

lokaatioissa. Musiikkisoittimen Soundtrack Player -sovellus soittaa Soundtrack-portaalissa 

aikataulutettua musiikkia. 

 

2.1 Löydä musiikkia (Discover) 
 

Discover-välilehden alta voit valita yrityksellesi sopivia ääniraitoja ja tallentaa ne. 

 

 

 

Klikkaa mieleisen Soundtrackin oikean yläreunan kolmea pistettä ja lisää (Add) ääniraita 

musiikkiisi. 

 



Voit aloittaa musiikin soiton heti (”Play now”) tai myöhemmin (”later”) lisäämällä ääniraidan 

musiikkikalenteriisi.  

 

 

2.2 Luo musiikkia (Create) 
 

Luo musiikkia -kohdan alla voit valita ääniraitoja energian, genren ja fiiliksen mukaan tai tuoda 

palveluun omia Spotify-soittolistoja, jotka Soundtrack-palvelun tekoäly täydentää vähintään 600 

biisin pituiseksi ääniraidaksi. 

 

Luo ääniraita (Create Soundtrack) 

 

 



 

Voit tallentaa mieleisen ääniraidan klikkaamalla ”Save Soundtrack” oikeasta alareunasta. 

Tallennetut ääniraidat löytyvät Your music -välilehden alta. Jos Auto preview -kohta on 

valittuna, ehdotettu ääniraita alkaa heti soimaan. 

 

Spotify-soittolistojen muuttaminen ääniraidoiksi 

Voit tuoda myös omia Spotify-soittolistojasi Soundtrack-palveluun. Jos lista on lyhyempi 

kuin 600 biisiä, Soundtrackin tekoäly täydentää listaa samantyylisillä biiseillä. 

Voit tuoda Spotify-soittolistan kahdella tavalla: 1) yhdistä Spotify-kuluttajatilisi palveluun tai 

2) raahaa ja pudota soittolistat Soundtrack-palveluun 

 

 

 

  



2.3 Sinun musiikkisi (Your music) 
 

Täällä voit tehdä oman musiikkikalenterisi, johon voit aikatauluttaa haluamasi ääniraidat viikon 

jokaiselle päivälle. 

 

 

Luo musiikkikalenteri klikkaamalla punaista ympyrää, jossa on plusmerkki. Voit nimetä 

musiikkikalenterin niin, että se on helppo aikatauluttaa. Esimerkiksi toimipisteen tai tapahtuman 

mukaan riippuen mihin tarkoitukseen teet musiikkikalenteria. Musiikkikalentereita voi luoda 

rajattomasti. 

 

 

Kun olet nimennyt kalenterin, pääset viikkonäkymään, johon voi aikatauluttaa Your music -

välilehdelle tallentamasi ääniraidat. Jos et ole vielä tallentanut ääniraitoja, valitse vasemmasta 

reunasta ”Discover music”. 



 

 

Kalenteri näyttää punaisella viivalla kellonajan ja tumman harmaalla kuluvan päivän. Raahaa ja 

tiputa (Drag & Drop) ääniraidat vasemmasta yläreunasta viikkokalenteriin. Voit venyttää ääniraidan 

pituutta ja soittaa jokaisena päivänä halutessasi eri ääniraitoja, tai vaikka samaa joka aamu ja 

iltapäivä. Sinä päätät. 

 

  

 

Kun olet tyytyväinen viikkokalenteriin ja jokaisena viikonpäivänä soi haluamasi musiikki, tallenna 

muutokset klikkaamalla oikeasta yläreunasta ”Save”. 

 

 

 



 

2.4 Lokaatiot (Locations) 
 

Lokaatioiden alla voit hallita musiikkilokaatioita eli sitä, mitä musiikkia musiikkisoittimiesi 

Soundtrack Player -sovelluksissa soi. Jos haluat muuttaa lokaatioiden määrää, katso kohta 3. 

Tilauksen muutos. 

Jos haluat muuttaa lokaation nimeä, voit tehdä sen klikkaamalla siveltimen kuvaa oikeassa 

reunassa. Jos haluat muokata lokaatiossa soivaa musiikkia, klikkaa lokaation nimeä (alla olevassa 

kuvassa ”Esimerkki”). 

 

 

  



Nimeä klikkaamalla aukeaa ikkuna, jonka kautta voit vaihtaa lokaatiossa soivaa musiikkia: 

 

Klikkaa Playing-kohdassa olevaa ääniraidan nimeä ja osoita (”Assign”) haluamasi ääniraita tai 

musiikkikalenteri soimaan kyseisessä musiikkilokaatiossa. 

 

Jos valitset ääniraidan, ääniraita alkaa soida heti. Jos taas valitset musiikkikalenterin, kalenteriin 

aikataulutettu musiikki alkaa soida kalenterin viikko-ohjelman mukaisesti. 

Esimerkki 



3 TILAUKSEN MUUTOS 
 

Jos haluat muuttaa Soundtrack-lokaatioidesi määrää tai et enää tarvitse palvelua, voit tehdä 

muutokset kirjautumalla Telia Datainfon portaaliin. 

 

Voit muokata Soundtrack-tilaustasi portaalin Sovellushallinnan alla: 

 

 

 
 

Voit lisätä tai vähentää lokaatioiden määrää nuolista oikeassa reunassa. 

  

http://www.teliadatainfo.fi/


4 LISÄAPUA JA OHJEITA 
 

 

 

Telia Käyttötuki 

Jos kaipaat apua palvelun käytössä, voit olla yhteydessä Telia Käyttötukeen.  

p. 0600 15500 (2,25 €/min + pvm/mpm, ALV 24 %) arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 9–16.30. 

 

Englanninkieliset Soundtrack-tukisivut 

Palveluntarjoaja Soundtrack Your Brand on koonnut ajantasaisimmat ohjeet ja vinkit tänne. 

https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/ota-yhteytta/telia-kayttotuki
https://help.soundtrackyourbrand.com/

