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- Harjoituksessa käytetään UiPath Studio 
(Studio Pro) Community-versiota, eli 
UiPathin ilmainen lisenssi.

- Tutustu miten saat Studio käyttöösi:
https://forum.uipath.com/t/forum-faq-how-
to-start-using-uipath-how-to-download-
studio-and-configure-your-robot/221086

UiPath Studio Community

https://forum.uipath.com/t/forum-faq-how-to-start-using-uipath-how-to-download-studio-and-configure-your-robot/221086
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UiPath Studio
The Ribbon
Täältä voidaan luoda, tallentaa ja käynnistää robotti.
Myös käteviä aputyökaluja löytyy täältä.

The Main Panel
Robotti rakennetaan tähän
vetämällä Aktiviteettejä vasemmalta
ja yhdistelemällä niitä halutulla tavalla

Properties
Valitun aktiviteetin lisäasetukset

Activities
Täältä löytyy kaikki valmiit rakennuspalikat 
eli aktiviteetit.
Haluttua aktiviteettiä voidaan etsiä 
hakukentän avulla tai avaamalla otsikoita
Ensimmäisessä harjoituksessa tulee 
tutuksi ainakin aktiviteetit:
Input Dialog, Use Application, Type Into, 
Click, Get Text, Message Box

Variables
Täältä löytyy kaikki robotin käyttämät variablet
eli muuttujat. Muuttujia tarvitaan tiedon
tallentamiseen, käsittelyyn ja siirtämiseen.



Valitaan aloitusnäkymästä Process
Annetaan robotille nimi esimerkiksi YTJ-Robotti
Description kenttään kirjoitetaan lyhyt kuvaus robotin toiminnasta. 
Esim Robotti noutaa halutun yrityksen tietoja YTJ:n verkkosivuilta
Painetaan Create

YTJ-Robotin luominen



Tyhjennä työpöytä klikkaamalla paneelien nuppineuloja

Avaa uusi prosessi klikkaamalla Open Main Workflow

Tyhjennetään työpöytä



Tuodaan robotin ensimmäinen aktiviteetti Input Dialog vasemmalta tarttumalla siihen ja vetämällä 
Main Paneliin. Helpoiten saat oikean aktiviteetin näkyviin hakemalla suoraan sen nimellä.

YTJ-Robotti



Annetaan vielä Input Dialogille lisäasetuksia Properties ikkunan kautta.

Label: ”Anna haettavan yrityksen Y-tunnus. Kiitos!”
Title: ”YTJ-Robotti”

YTJ-Robotti



Tässä vaiheessa voidaan käynnistää robotti jo ensimmäistä kertaa ja 
katsoa mitä tapahtuu.

Tallenna robotti
paina Save
Aja robotti
paina Run

YTJ-Robotti



Robotti tuo esiin äsken määritellyn Input Dialogin

Painetaan OK niin robotti suorittaa itsensä loppuun
ja palaa takaisin UiPath Studioon siihen mihin äsken
jäimme.

Staria Y-Tunnus: 0696081-1

YTJ-Robotti



Seuraavaksi luodaan muuttuja(variable) johon kyselyyn syötetty Y-
tunnus tallennetaan myöhempää käyttöä varten.

YTJ-Robotti

Luodaan uusi muuttuja klikkaamalla
Create variable ja antamalla sille nimeksi
ytunnus.
Variable typeksi tulee automaattisesti String
mikä tarkoittaa sitä, että muuttujaan voidaan
tallentaa tekstiä.

Muuttujavalikon saa auki klikkaamalla 
alalaidasta ”Variables”



Nyt Input Dialogin lisätietoihin voidaan lisätä tieto äsken luodusta 
muuttujasta ytunnus
Properties kohtaan
Result kirjoitetaan
halutun muutujan nimi
eli tässä tapauksessa
ytunnus

YTJ-Robotti



Tuodaan robotille seuraava aktiviteetti.

Etsitään aktiviteetti Use Application ja tuodaan se Main Paneliin.

YTJ-Robotti



Määritellään aktiviteetin Use Application lisäasetukset.
Klikataan Indicate application to automate ja osoitetaan auki olevaa internet 
selainta
Browser Url: ”www.ytj.fi”

Valitaan options-valikosta Close: IfOpenedByAppBrowser ja Open: IfNotOpen

Tämän jälkeen voidaan
taas tehdä testiajo.
Eli paina Save ja Run

YTJ-Robotti



Nyt muuttujassa ytunnus on tallessa yrityksen Y-tunnus ja selain on aukaissut YTJ-
verkkosivut.

Seuraavaksi syötetään tieto muuttujasta ytunnus YTJ:n hakukenttään ja klikataan 
hakupainiketta (suurennuslasin kuva)

YTJ-Robotti



Etsi aktiviteetti Type Into ja vedä se Do –laatikon sisään.

Painetaan hiirellä
Indicate in Chrome

Tämän jälkeen robotille
näytetään mihin sen
halutaan tekstiä
kirjoittavan.

Eli mennään YTJ-sivujen
hakukenttään.

YTJ-Robotti



Jos YTJ sivu ei aukea
suoraan näytölle
paina F2 niin saat
3 sekuntia aikaa 
navigoida oikeaan
paikkaan.

Kun näet oikean
hakukentän niin 
klikkaa sitä.

YTJ-Robotti



YTJ-Robotti

- Lisätään Strict Selector
valinta

- Poistetaan Fuzzy
Selector valinta

- Painetaan Confirm



Määritellään Type Into aktiviteetin lisäasetukset.
Text kenttään syötetään se informaatio mitä robotin halutaan äsken 
valittuun kohteeseen kirjoittavan.

Tässä tapauksessa haluamme kirjoittaa muuttujassa ytunnus olevan 
Y-tunnuksen, joten Text kenttään kirjoitetaan halutun muuttujan nimi 
ytunnus.

Jos haluaisimme kirjottaa jotain muuta kuin muuttujaan tallennettua tietoa niin 
teksti pitää laittaa ””-merkkien sisään.

YTJ-Robotti



Nyt kun robotti osaa syöttää hakukenttään halutun Y-tunnuksen niin 
seuraavaksi painetaan vielä hakupainiketta.

Etsi aktiviteetti click (pelkkä click) ja vedä se aktiviteetin Type Into alle 
Do –laatikkoon.

Määrittele Click-aktiviteetin toimintoja samalla tavalla kuin edellinen 
Type Into aktiviteetti.

F2 antaa taas 3 sekuntia aikaa navigoida oikeaan näkymään

YTJ-Robotti



Nyt näkymän pitäisi olla tämän näköinen

Tässä vaiheessa voidaan
ajaa taas testiajo ja 
katsoa, että kaikki toimii

YTJ-Robotti



Seuraavaksi robotin halutaan keräävän yrityksen nimi ja yhtiömuoto sivulta johon äsken 
suoritettu haku johti.
Lisätään aktiviteetti Get Text aktiviteetin Click perään ja opastetaan robotti löytämään Y-
tunnusta vastaava nimi YTJ sivuilta hiirellä osoittaen.
Luodaan taas uusi muuttuja nimeltä nimi ja variable typeksi taas string ja scopeksi valitaan 
Main
Määritellään Get Text aktiviteetin lisäasetuksista niin, että aktiviteetti tallentaa löytämänsä 
nimen äsken luotuun muuttujaan nimi. Eli lisäasetuksissa Value kenttään kirjoitetaan nimi

Tämän jälkeen tehdään sama toimenpide vielä yritysmuoto tiedolle.
Eli lisää Get Text aktiviteetti, näytetään mistä haluttu tieto löytyy, luodaan muuttuja 
yritysmuoto ja määrittellään Get Text aktiviteetti tallentamaan löytämänsä tieto tuohon 
muuttujaan.

YTJ-Robotti



Open Browser aktiviteetin sisällä näyttää nyt tältä.

YTJ-Robotti



Seuraavaksi lisätään sekvenssiin Message Box aktiviteetti. Aktiviteetti 
laitetaan Use Applicationin laatikon ulkopuolelle, että chrome
sulkeutuu ennen kuin Message boxia suoritetaan

Sen lisäasetuksiin määritellään seuraavaa:
Caption: ”Haun tulos”
Text: ”Hakemasi Y-tunnus kuuluu yritykselle ”+nimi+” ja sen 
yritysmuoto on ”+yritysmuoto+”.”
Buttons: Ok

YTJ-Robotti



Nyt YTJ-Robotti on valmis!

Tallenna ja aja robotti sekä katso mitä tapahtuu. Onnistuuko robotti suoriutumaan 
vai törmääkö se johonkin tilanteeseen mitä sille ei ole opetettu?

YTJ-Robotti



Tavoite: Tee robotti joka kirjautuu sisään johonkin käytössänne 
olevaan järjestelmään.

Tarpeellisia aktiviteettejä: Input dialog, Use Application, Type Into, Click
(tai Send Hotkey)

Sisäänkirjautumisharjoitus 
seuraavaksi kerraksi



UiPath kotisivu https://www.uipath.com/

Lisää tietoa eri aktiviteeteistä https://activities.uipath.com/

Lopuksi

https://www.uipath.com/
https://activities.uipath.com/


Kiitos!


