
m-Pileti juhend: 

m-Pilet Android telefonidele laadida alla

https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.idnet.mpilet.app

m-Pilet iOS telefonidele laadida alla:

https://itunes.apple.com/ee/app/m

m-Pileti aktiveerimiseks on vaja 

mobiiltelefoni number ning ta peab olema ka grupis 

 

 

dele laadida alla: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.idnet.mpilet.app 

iOS telefonidele laadida alla: 

https://itunes.apple.com/ee/app/m-%C3%B5pilaspilet/id972717031?mt=8

on vaja eelnevalt sisestada õpilase andmete GSM 

lefoni number ning ta peab olema ka grupis Õpilased 

%C3%B5pilaspilet/id972717031?mt=8 

 väljale tema isiklik 

 

 



m-Personali aktiveerimiseks on vaja eelnevalt sisestada isiku andmete GSM väljale tema 

isiklik mobiiltelefoni number ning ta peab olema ka grupis Personal. 

 

 

 

 

 

 

m-Lapsevanem aktiveerimiseks on vaja eelnevalt sisestada isiku andmete GSM väljale tema 

isiklik mobiiltelefoni number ning ta peab olema ka grupis Lapsevanemad 



 

 

 

 

 

 

Õpilase sidumine lapsevanemaga: 

Õpilase sidumiseks lapsevanemaga, peab eelnevalt olema andmebaasi sisestatud nii õpilane 

kui ka lapsevanem. 

Seejärel tuleb sisestada õpilase andmete Seotud isik väljale  tema lapsevanema nimi. 



Igale õpilasele saab sisestada 

Kui lapsevanemal on aktiveeritud ka mLapsevanem rakendus, siis talle edastuvad 

automaatselt oma lapse e- ja m

registreerumised ja toidukorrad sööklas. 

antud punktides. 

Sõnumite  saatmine: 

Kõikidele õpilastele, personalile ja lapsevanematele on võimalik edastada ka mistahes 

teateid ja sõnumeid koheselt, kui nad on aktiveerinud oma telefonis vastava m rak

Personaalse sõnumi saatmine:

Personaalse sõnumi saatmiseks sisestada 

vajutada paremal pool asuvale ikoonile 

Seejärel avanenud sõnumisaatmise aknasse sisestada 

 kuni 2 lapsevanemat/Seotud isikut. 

Kui lapsevanemal on aktiveeritud ka mLapsevanem rakendus, siis talle edastuvad 

m-Pileti kasutused kooli saabumisel, koolist lahkumisel, tundi 

registreerumised ja toidukorrad sööklas. Selle eelduseks on ka kaardilugejate olemasolu 

Kõikidele õpilastele, personalile ja lapsevanematele on võimalik edastada ka mistahes 

teateid ja sõnumeid koheselt, kui nad on aktiveerinud oma telefonis vastava m rak

numi saatmine: 

Personaalse sõnumi saatmiseks sisestada Isikud lehel Päring lahtrisse vastava isiku

vajutada paremal pool asuvale ikoonile Ümbrik.  

Seejärel avanenud sõnumisaatmise aknasse sisestada soovitud sõnum ning vajutada 

 

Kui lapsevanemal on aktiveeritud ka mLapsevanem rakendus, siis talle edastuvad 

i kasutused kooli saabumisel, koolist lahkumisel, tundi 

le eelduseks on ka kaardilugejate olemasolu 

Kõikidele õpilastele, personalile ja lapsevanematele on võimalik edastada ka mistahes 

teateid ja sõnumeid koheselt, kui nad on aktiveerinud oma telefonis vastava m rakenduse. 

vastava isiku nimi ning 

 

soovitud sõnum ning vajutada Saada 



Sõnumeid on võimalik saata ka korraga kõikidele õpilastele, personalile või lapsevanematele.

Selleks minna lehele Grupid, sisestada 

ikoonile Ümbrik 

Sõnumi saatmine on analoogne personaalse sõnumi saatmisele.

Sõnumeid on võimalik saata ka korraga kõikidele õpilastele, personalile või lapsevanematele.

, sisestada Päring lahtrisse vastava grupi nimi ning vajutada 

analoogne personaalse sõnumi saatmisele. 

 

Sõnumeid on võimalik saata ka korraga kõikidele õpilastele, personalile või lapsevanematele. 

lahtrisse vastava grupi nimi ning vajutada 

 


