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Johdanto 

Mikä on Webforum Content Publisher? 

Webforum Content Publisher on palvelu, jonka avulla voi luoda ja hallinnoida 
nettisivuja. 
 
Palvelu on suunnattu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat paneutua 
nettisivujen sisällön tuottamiseen eivätkä niiden teknologiaan – vaikka myös 
kehittyneet tekniset toiminnot ovat saatavilla. 
 
Täysin Internetiin pohjautuva 
Webforum Content Publisher on täysin Internetiin pohjautuva, mikä tarkoittaa sitä, 
että palveluun pääsee miltä tahansa Internetiin yhteydessä olevalta ja 
Internetselaimen sisältävältä tietokoneelta. Sisään kirjaudutaan käyttäjätunnuksella 
ja salasanalla. 
 
Kuin työskentelisit Wordin kanssa 
Käyttöliittymä on erittäin käyttäjäystävällinen – jos olet käyttänyt Microsoft 
Wordiä, sinulla ei varmasti ole ongelmia tämänkään ohjelman kanssa. Kehittyneen 
editorin avulla voit työstää sisältöä ja tehdä muokkauksia suoraan ruudulle, ilman 
HTML taitoja. 

Julkinen ja suojattu sivusto 

Webforum Content Publisher voidaan yhdistää Webforum Teamwork palvelun 
kanssa. Yhdistämällä nämä kaksi palvelua voit luoda julkisen ja suojatun sivuston. 
Suojatulle sivustolle pääsee kirjautumalla sisään. 
 
Näiden kahden sivuston välillä on pieniä eroavaisuuksia, jotka on selitetty tämän 
oppaan loppupuolella. 
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Webforum Content Publisher ensikertalaiselle 
Päästäksesi sivujen hallinnointimoduuliin, kun käytät Webforum Content 
Publisheria ensimmäistä kertaa – mene saamaasi Internetosoitteeseen ja klikkaa 
valikosta ”Kirjaudu sisään”. 
 
Kirjaudu antamalla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Sivujen hallinnointimoduulin 
ulkoasu on kuvattu alla. Pääset tähän osioon klikkaamalla ”Sivuston hallinta”-
välilehteä. 
 
Tilaamastasi palvelusta riippuen sinulla on pääsy julkiseen sivustoon, suojattuun 
sivustoon tai molempiin. 
 
 

 
Sivuston hallinta”- moduulin ulkoasu – työkalupalkki ja puurakenne vasemmassa ruudussa 
ja sisältö oikeassa ruudussa.  
 
Seuraavassa kappaleessa kuvataan tiedon julkaisemisen menetelmiä. Idea on 
yksinkertainen ja jokainen toiminto voidaan peruuttaa. Ennen julkaisemista voit 
myös luonnostella sivuja julkaisematta niitä tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
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Vaatimukset 

Sivueditori on kehitetty toimimaan useimmissa käyttöjärjestelmissä ja 
Internetselaimissa. Jotkut vanhemmat Internetselaimet eivät kuitenkaan ole 
yhteensopivia. Suosittelemme: 
 

• PC (Windows): Internet Explorer tai Firefox 

• Mac: Firefox 

• Linux: Firefox 

 

Periaatteet 

Webforum Content Publisher on luotu tekemään Internetissä julkaisemisen 
helpoksi. Palvelu erottaa sivujen graafisen profiilin, kuten taustavärin, valikon 
asetukset, otsikkopalkin jne. sivujen varsinaisesta sisällöstä. 
 
Tämän takia sivuston ulkoasu on helppoa muuttaa ilman, että joudut muokkaamaan 
jokaista sivua erillisesti. 
 

Tämän oppaan ensimmäinen osa kuvaa tiedon julkaisemisen prosessia. Oppaan 
toinen osa kuvaa graafisen ulkoasun luomista. 
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Tiedon julkaiseminen nettisivuilla 

Työkalupalkki 
Vasemman ruudun yläosassa olevan työkalupalkin kautta pääset joihinkin 
käytetyimpiin toimintoihin. Valitse sivuston puurakenteesta sivu, johon haluat 
toiminnon vaikuttavan: 

  
 

 
 

 Lisää uusi vakiosivu 

  Leikkaa valittu sivu 

  
Kopioi sivu 

  Liitä sivu 

  
Poista sivu 

  
Siirrä sivu ylemmäs rakenteessa 

  Siirrä sivu alemmas rakenteessa 

  
Esikatsele sivua 

Sivuston puurakenteen avulla työskenteleminen 
Kaikkiin toimintoihin voidaan päästä vasemman ruudun puurakenteen avulla. 
Klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä jotain rakenteen sivua saat esiin seuraavat 
toiminnot: 
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Avaa Avaa sivun oikeanpuoleisessa ruudussa 
Lisää sivu Lisää uuden sivun valittuun kohtaan. Sisävalikko avautuu, 

jossa on saatavilla olevat sivutyypit. 
Leikkaa Leikkaa valittu sivu ja sen sisältämät sisäsivut. 
Kopioi Kopioi valittu sivu ja sen sisältämät sisäsivut. 
Liitä Liitä valittu sivu ja sen sisältämät sisäsivut. 
Poista Poista valittu sivu ja sen sisältämät sisäsivut. 
Julkaise/Ei 
julkaisua 

Riippuen siitä, onko sivu julkaistu vai ei, eri toiminnot ovat 
saatavilla. 

Nimeä uudelleen Nimeä valittu sivu uudelleen. 
Esikatsele Avaa sivun esikatselu erillisessä ikkunassa. 
 

Toinen tapa siirtää sivuja puurakenteessa on Drag and Drop-toiminto. Klikkaa sivua 
hiiren vasemmalla näppäimellä, pidä näppäin painettuna ja siirrä sivu haluamaasi 
kohtaan. Sivu ja sen sisältämät sisäsivut siirtyvät näin haluamaasi kohtaan. 

 

Sivujen luominen 
Valitse kohde puurakenteesta, klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse 
”Lisää sivu”. Sisävalikko aukeaa, josta voit valita haluamasi sivutyypin. Jos haluat 
normaalin Internetsivun, valitse ”Vakio”. 

  

 
 
 
Voit valita myös muita sivutyyppejä: 
 
 
Vakio Vakiosivua käytetään, kun sivu halutaan luoda editorin 

avulla. 
Linkki Linkki on sivutyyppi, joka toimii linkkinä toisen sivun URL-

osoitteeseen. 
Uutiset Uutissivu. 
Kalenteritapahtumat Kalenterisivu. 
Kirjaudu sisään Sivu, jossa on sisäänkirjautumisruutu.  
Haku Sivu, joka sisältää sivuston hakutoiminnon. 
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Vakiosivu 

Vakiosivu on oletussivutyyppi, jossa julkaisijalla on täysi hallittavuus sivun 
sisältöön. 
 
Yläosan valintaruutu ilmoittaa onko sivu julkaistu. Sivulle voidaan myös antaa 
otsikko. 
 
Varsinainen sisältö lisätään editorin avulla. Editori on kuvattu tarkemmin 
seuraavassa kappaleessa. 
 

  
Esimerkki aloitussivusta. 
 
 
Saatavilla on myös useita välilehtiä, joissa on lisää asetuksia: 
 

• Sisältö – oletusvälilehti, johon lisätään sivun sisältö 
• Asetukset 
• Logot (vain etusivulla) 
• Oikeudet 
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Asetukset 
 
Asetukset-välilehti vaihtelee riippuen siitä, onko sivu etusivu vai sisäsivu. Vain 
etusivulla on Uutiset- ja Kalenteri-ruudut. 
 
 

 
 
 

• Näytä valikossa – oletuksena aktiivinen. Määrittää, onko sivu nähtävillä 
sivuston valikossa. 

• Otsikointi ja halusanat – Otsikko, Meta Description ja Meta Keywords on 
mahdollista määrittää. Jos nämä jätetään tyhjäksi, sivustotasolle lisätyt tiedot 
ovat käytössä. 

• Uutiset – saatavilla vain etusivulla. Valitse haluatko uutisotsikoiden 
näkyvän etusivulla ja kuinka monta otsikkoa näkyy kerrallaan. Koska 
uutismoduuleja voi olla useampia, valitse mikä niistä näkyy etusivulla. 

• Kalenteri – toimii samalla tavoin kuin ylläkuvattu Uutiset. Yksi lisäasetus 
on saatavilla – “Näytä vain tulevat ja käynnissä olevat tapahtumat”, joka 
estää menneiden kalenteritapahtumien näkymisen. 
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Logot 
 
Logot voivat näkyä joko vaihtumalla oikealta vasemmalle tai yksi kerrallaan. Logo 
voi olla myös kuva (logo, jossa on linkki). Logojen määrää ei ole rajoitettu. 
 
Logojen näkymisvaihtoehdot  
 

• Vaihtuva – kaikki tekstit ja kuvat vaihtuvat oikealta vasemmalle 
• Yksi kerrallaan – yksi kuva näytetään kerrallaan ja se vaihtuu aina, kun 

etusivu päivitetään tai avataan uudelleen. 
 

Voit lisätä logoja klikkaamalla ”Lisää”. Kirjoita yrityksen nimi ja linkki yrityksen 
nettisivuihin (URL). Lataa logokuva klikkaamalla ”Valitse…” ja valitse haluamasi 
kuva. Ota huomioon tiedostomuoto ja koon rajoitukset. 

 

 
Logon lisääminen. 
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Oikeudet 
Oikeudet-välilehden toiminnallisuudet riippuvat siitä, onko sivusto julkinen vai 
suojattu. Oikeusasetukset on kuvattu tarkemmin erillisessä kappaleessa oppaan 
loppupuolella.  
 

Linkki 

Jos haluat valikkoon suoran linkin toiseen (ulkopuoliseen) sivustoon, käytä 
Linkkisivua. Lisää sivun valikossa näkyvä nimi ja kohteen URL-osoite. Määritä 
haluatko ulkoisen sivun avautuvan uudessa ikkunassa, samassa ikkunassa vai 
“aukeaa sivun sisälle”, eli näkymään oman sivusi osana. 
 

 
Luo linkki ulkopuoliseen sivustoon suoraan valikosta.   

Uutiset 

Webforum Content Publisher sisältää valmiin uutispohjan. Uutissivuja voi olla yksi 
tai useampi. Kuten etusivulla aikaisemmin jo mainittiin, voit julkaista siellä 
valitsemasi uutissivun uutisten otsikoita. Uutislähde valitaan etusivun “Asetukset”-
välilehdessä.  
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Uutisia lisätään oman uutiseditorin avulla. Vallitseva päivämäärä toimii 
automaattisesti julkaisupäivämääränä, mutta sitä voi myös muuttaa. Uutisten editori 
on toiminnallisuuksiltaan samankaltainen kuin vakiosivun editori. Lisää ensin 
uutisotsikko ja sen jälkeen uutisen sisältö. 

 
Lista uutisista. 
 

 
Uutiseditori. 



 Webforum Content Publisher • Hallinnointiopas 
 

 Copyright  Webforum Europe AB  14 

Kalenteri  

Kalenteri toimii samoin kuin ylläkuvattu Uutiset. Kuitenkin, kalenteritapahtuman 
otsikon (pakollinen tieto) lisäksi voit lisätä tapahtumalle sijainnin (vapaaehtoinen 
tieto). Tapahtuman keston voi määrittää lisäämällä aloitus- ja lopetuspäivämäärät. 
Päivät voidaan lisätä suoraan tai valita kalenterista. Aloitus- ja lopetusaika ovat 
myös määriteltävissä. 
 

 
Kalenterieditori kalenteritapahtumien lisäämiseen. 
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Hakusivu 

 

Sivustolle lisättävän hakusivun pohja. 

Kirjaudu sisään-sivu 

Tämä sisäänkirjautumissivun pohja on saatavilla vain julkisella sivustolla. 
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Sivueditori 
Kun luot uuden sivun tai muokkaat jo olemassa olevaa sivua, sivueditori aukeaa 
allakuvatun näköisenä. Editori muistuttaa yleisimpiä tekstinkäsittelyohjelmia, kuten 
Microsoft Wordiä.  
 

 
 
Editorin alareunassa ovat seuraavat painikkeet. 
 

 
 

Kuvat 
Sivueditorissa on erillinen kuva-arkisto mihin sivun kuvat on tallennettu. Joka 
sivulla on oma kuva-arkisto, johon kaikki sivulla käytetyt kuvat tulee ladata. Pääset 
kuva-arkistoon klikkaamalla ”Image Manager”-painiketta. 

 

 
Kuva-arkisto. 
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Voit ladata kuvan klikkaamalla ”Upload” ja valitsemalla haluamasi kuvan 
koneeltasi tai verkosta klikkaamalla “Browse”. Kun olet valinnut kuvan, klikkaa 
“Upload”. Kuva ilmestyy ruutuun ja näet myös kuvan otsikon ja koon. Tee näin 
joka kuvalle. Kuvat lajitellaan aakkosjärjestyksessä tiedostonimen mukaan. 
 

 
 
Voit lisätä kuvan Internetsivulle valitsemalla kuvan kuva-arkistosta, klikkaamalla 
”Insert” ja kuva ilmestyy sivun kohtaan, jossa kursori on. 
 
Kuvaa voidaan muokata useiden asetusten avulla. Muokataksesi kuvan 
ominaisuuksia, klikkaa kuvaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse ”Set image 
properties”. Vaihtoehdot ovat: 

• Lisää reunaviiva kuvaan lisäämällä reunan leveyttä (Border Width) – yleensä 
tämä on “0”. 

• Kuvan kohdistus (Image Alignment) – määritä haluatko kuvan kohdistuvan 
vasemmalle, keskelle, oikealla jne. 

• Kuvan leveys ja korkeus – kuvan kokoa voidaan muokata. Klikkaamalla ketjun 
lenkkiä, saat korkeus/leveys-suhteen pysymään samana.  
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Kuvan ominaisuuksien muokkaus. 
 

 

 

Kuvan oikea koko on tärkeää määrittää. Tämä riippuu kuvan tyypistä ja tekstin 
koosta. Yritys ja erehdys menetelmä on usein paras tapa kuvan koon 
päättämisessä.  

  

 

Kuvien koko kannattaa määrittää jo etukäteen kuvankäsittelyohjelman avulla. 
Näin varmistat, että kuva näkyy oikein jokaisella selaimella ja ruutukoolla. 

Liitteet 

Voit liittää sivulle liitetiedoston klikkaamalla ”Attachments”-painiketta (16). Tämä 
toimii samalla tavalla kuin kuvien lataaminen. Kun tiedostot on ladattu 
Liitearkistoon, valitse haluamasi tiedosto ja klikkaa “Insert”. Sivulle (kursorin 
kohdalle) syntyy linkki, joka koostuu liitetiedoston nimestä ja tiedoston koosta, 
esim “Esitys.pdf (55kb)”. Tämän tekstin voi muuttaa klikkaamalla nimeä hiiren 
oikealla näppäimellä, valitsemalla “Set link properties”, ja muuttamalla nimen 
“Link Text”-kohdassa. 
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Flash mediatiedostot ja muut mediatiedostotyypit 

Voit lisätä Flash-tiedoston klikkaamalla ”Flash”-painiketta (17). Tiedoston 
lisääminen toimii samoin kuin kuvan lisääminen. Kun tiedosto on ladattu Flash 
Managerin arkistoon, klikkaa tiedostoa määrittääksesi Flashin asetuksia. Valitse 
tiedosto ja klikkaa “Insert” lisätäksesi tiedoston sivulle. 
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Muut mediatiedostot 
Klikkaamalla Media Manager painiketta (18) voit lisätä useita erilaisia 
mediatiedostoja sivulle. Tällä hetkellä tuetut tiedostotyypit ovat: 
  
*.asf, *.asx, *.wm, *.wmx, *.wmp, *.wma, *.wax, *.wmv, *.wvx, *.avi, *.wav, 
*.mpeg, *.mpg, *.mpe, *.mov, *.m1v, *.mp2, *.mpv2, *.mp2v, *.mpa, *.mp3, 
*.m3u, *.mid, *.midi, *.rm, *.rma, *.rmi, *.rmv, *.aif, *.aifc, *.aiff, *.au, *.snd 
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Taulukot 

Voit luoda taulukoita editorissa samalla tapaa kuin Microsoft Wordissä. 
Taulukoiden avulla voit myös kontrolloida sitä, miten teksti asettuu sivuilla. 
 
Taulukon saat klikkaamalla ”Create table”-painiketta (11). Voit luoda taulukoita 
kahdella tapaa – joko määrittämällä suoraan rivien ja sarakkeiden määrän 
alasvetovalikosta tai klikkaamalla ”Table wizard”-painiketta. Voit myös luoda ensin 
taulukon ja sen jälkeen klikata taulukkoa hiiren oikealla näppäimellä ja valita 
alasvetovalikon eri toimintoja. 
 
Jos käytät ”Table Wizardia”, ensimmäisessä ikkunassa näkyy ”Table design” 
asetukset, eli koko taulukon asetukset. Klikkaamalla + tai – rivien (rows) tai 
sarakkeiden (columns) vieressä voit lisätä soluja. Column span ja rows spanin 
avulla voit yhdistää soluja. 
 

 
”Table designin” avulla voit määrittää rivien ja sarakkeiden lukumäärän.  
 
Kun olet määrittänyt rivien ja sarakkeiden lukumäärän, klikkaa seuraavaa välilehteä 
”Table Properties”. Tässä ikkunassa voit määrittää: 
 

• Mittasuhteen: taulukon leveyden ja korkeuden joko pikseleinä tai prosentteina 

• Ulkoasun: taustavärin, kohdistuksen, solujen välit ja ympärystilan 

• Taulukon reunat 
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 Table Wizardia käytetään taulukon koon, ulkoasun ja reunojen määrittämiseen. 
 
Kolmannen välilehden, “Cell Properties”, avulla voit muokata yksittäistä solua. 
Klikkaa solua, jota haluat muokata – valitsemasi solu näkyy tumman harmaana. 
Muokattavia asetuksia ovat: 

• Sisällön kohdistus: miten solun sisältö näkyy 

• Mittasuhteet: solun korkeus ja leveys 

• Taustaväri 

• Tekstin jakaminen riveille: miten teksti jakautuu solussa 
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Solun koko, kohdistus ja taustaväri voidaan määrittää “Cell Properties”-välilehdessä. 

 
Viimeinen välilehti, “Accessibility”, on harvoin käytetty. Jos haluat sivujesi 
seuraavan W3S:n helppopääsyisyysohjeita, voit lisätä otsikon joka taulukolle. 
 
Sulje “Table Wizard”-ruutu klikkaamalla “Ok” ja taulukko ilmestyy editoriin. 
 
Taulukkoa voidaan muokata koska tahansa. Aseta nuoli haluamaasi soluun ja paina 
hiiren oikeaa näppäintä. Taulukon pohjasta riippuen, lista mahdollisista 
toiminnoista ilmestyy. 
 

Muut sivuston sivut 

“Related pages”-toiminnon (20) avulla voit luoda linkkejä sivuston toisiin 
julkaistuihin sivuihin. Linkki luodaan laittamalla kursori haluamaasi kohtaa 
editorissa, klikkaamalla ”Related pages”-työkalua ja valitsemalla sivu listasta. 
Linkki ilmestyy automaattisesti, sisältäen sivun nimen. Voit muokata nimeä 
myöhemmin editorissa. 
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Linkit 
Voit lisätä linkkejä ja sähköpostiosoitteita editoriin. Jos lisäät URL-osoitteen tai 
sähköpostiosoitteen editoriin, siitä tulee automaattisesti linkki. Jos haluat tehdä 
sanasta linkin, esim. Webforum, linkiksi www.webforum.com-osoitteeseen – valitse 
sana (maalaa siniseksi) ja klikkaa Linkki-työkalua (21). Ruutu avautuu, jossa voit 
määrittää URL-osoitteen. Voit myös määrittää avautuuko kohde samassa vai eri 
ikkunassa. 

Julkaistu 
Julkaistu-valintaruudun avulla sivujen hallinnoija voi aktivoida tai ottaa käytöstä 
sivuja ilman, että sivujen sisältö katoaa. Tämä on hyödyllinen toiminto silloin, kun 
sivu pitää hyväksyttää muilla. 
 

http://www.webforum.com/�
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Sivustojen yleisasetukset  
Tämä kappale antaa yleiskuvan siitä, miten voit suunnitella sivujen ulkoasua.  
Liite 1: Internetsivujen muotoilu yksityiskohtaisesti sisältää yksityiskohtaisen 
kuvauksen siitä miten suunnitella sivujen ulkoasua.  

Julkisen sivuston asetukset 

Kun klikkaat ”Julkinen sivusto”, voit muuttaa julkisen sivuston yleisasetuksia. 
Asetukset koostuvat neljästä välilehdestä: 
 

• Yleisasetukset 
• Valikot 
• Otsikko 
• Alatunniste 

 
Voit lisätä kieliversion klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä Julkisen tai 
Suojatun sivuston kohdalla.  

 
 
Sivuston ulkoasu.  
 
Tässä osiossa voit määrittää sivustolle oman nimen. Jos käytössäsi on Webforum 
Teamwork, tämä nimi näkyy monissa toiminnoissa, mm. aktiviteettiraportissa ja 
alustalta lähetetyissä sähköposteissa. Oletuksena on palvelua tilatessa lisäämäsi 
nimi. Voit muuttaa nimeä koska tahansa. 
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Sivusto - Yleisasetukset 

Sivuston tausta 
Tässä ruudussa voit määrittää: 
 

• Ylä- ja vasemman puolen marginaalin, eli mihin sivu sijoittuu selaimen 
vasemmasta yläkulmasta mitattuna. 

•  Sivuston taustan, joko määrittämällä taustavärin tai lisäämällä taustakuvan. 
 

 
Voit valita värin joko lisäämällä RGB-koodin, heksadesimaali koodin tai valitsemalla värin 
värinvalintaruudusta. 

Sivun asetukset 
Tässä ruudussa voit määrittää: 
 
Sivu 

• Sivun leveyden. Oletusleveys on 750 pikseliä, mutta tämä voidaan muuttaa.  
• Sivun kohdistamisen – joko vasen tai keskellä. 
• Reunan valitsemalla Kyllä tai Ei Valitse reunan väri lisäämällä värin 

heksadesimaalikoodi tai valitsemalla väri värinvalintaruudusta. 
• Sivuston oletusfontin ja kirjasimen koon. 
• Sisällön taustavärin 
• Sisällön linkin värin  
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Sisällön marginaalit 

• Sisällön marginaali on sivun sisällön etäisyys sivun reunasta. Marginaalit 
voi määrittää ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta reunasta. 
Huomaa, että voit määrittää marginaalit kolmessa eri kohdassa; sisällössä, 
sarakkeessa ja valikossa. 

Muut asetukset 
• ”Näytä Tulostettava sivu” näyttää joka sivun alaosassa linkin sivun 

versioon, joka on optimoitu tulostusta varten. 
• ”Näytä päivitystiedot” on sivun alalaitaan sijoitettava tieto viimeisimmästä 

päivitysajasta ja päivittäjästä.  

Aloitussivun uutis- ja kalenterisarake 
Nämä asetukset vaikuttavat sarakkeeseen, joka sisältää uutiset, kalenterin ja logot 
sekä uutis- ja kalenterisivuihin. Määriteltävät asetukset ovat: 
 
Yleisasetukset 

• leveys 
• vaaka- ja pystysuora väliviiva 
• väliviivan väri 
• käytetäänkö toimintojen peruskuvakkeita  

 
Uutis- ja kalenterisivun pystysarake 

• leveys 
• pystysuora väliviiva 
• väliviivan väri 
• käytetäänkö toimintojen peruskuvakkeita 

 
Sarakkeiden marginaalit 

• Sarakkeen marginaali on sarakkeen tekstin etäisyys sarakkeen reunasta.  
Marginaalit voi määrittää ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta 
reunasta. Huomaa, että marginaalin voi määrittää kolmessa eri kohdassa; 
sisällössä, sarakkeessa ja valikossa. 

Lisäasetukset 
Webforum Content Publisher sallii Google Analyticsin käytön nettisivujen 
liikenteen mittaamisessa. Google Analytics on yksi tehokkaimmista tilastollisista 
työkaluista ja on täysin ilmainen käyttää. 
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Jos haluat ottaa Google Analyticsin käyttöön, mene osoitteeseen 
www.google.com/analytics ja luo käyttäjätili. Kun olet luonut tilin, seuraa ohjeita ja 
luo Google Analytics koodi, jonka voit lisätä sivustollesi. Sen tulisi näyttää alla 
olevan kaltaiselta. Kopioi oma käyttäjätilisi numero (tässä tapauksessa UA-153282-
1) ja liitä se Webforumin ”Google Analytics-koodi”- kenttään.  

<script src=http://www.google-analytics.com/urchin.js 
type="text/javascript"> 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
_uacct = "UA-153282-1"; 
urchinTracker(); 
</script> 

 
Testing Esimerkki Google Analytics-koodista. 
 
Saat lisää tietoa Google Analyticsistä Webforumin ”Help”-toiminnosta.  

Valikot (valitse joku suomalainen sivuesimerkki toiseksi, vaikka oma) 

Voit valita joko vaaka- tai pystyvalikon. Jos valitset vaakavalikon – kategorioiden 
sisäsivut näkyvät pystyvalikossa. 
 

  
Esimerkki vaakavalikosta.  Esimerkki pystyvalikosta. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/analytics�
http://www.google-analytics.com/urchin.js�
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Sivusto - Valikot 
 
Valikoiden muokkausvälilehti on laettu neljään osaan: 

• Valikko 
• Vaakavalikon asetukset 
• Pystyvalikon asetukset  
• Kielivalinnat 

Valikon asetukset 
Tässä voit valita minkälaisen valikon haluat: 
 
Valikko 

• Vaakavalikko ja pystyvalikko vasemmalla 
• Vaakavalikko ja pystyvalikko oikealla 
• Pystyvalikko vasemmalla 
• Pystyvalikko oikealla 

Vaakavalikon asetukset 
Nämä asetukset ovat käytössä, jos vaakavalikko on käytössä. Määriteltävät 
asetukset ovat: 
 
Vaakavalikko 

• Valikon taustaväri 
• Valikon korkeus 
• Kirjasimen koko 

 
Valikon linkit 

• Valikon linkin ulkoasu, kun se EI OLE valittuna: taustaväri, tekstin väri ja 
se, onko teksti lihavoitu vai ei. 

 
Aktiiviset linkit 

• Valikon kohteen ulkoasu, kun se ON valittuna: taustaväri, tekstin väri ja se, 
onko teksti lihavoitu vai ei. 
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Pystyvalikon asetukset 
Määriteltävät asetukset ovat: 
 
Pystyvalikko 

• Valikon taustaväri 
• Valikon leveys, kirjasimen koko ja linkkipalkin korkeus 
• Taustaväri, väliviiva ja väliviivan väri 

 
Valikon linkit 

• Valikon kohteen ulkoasu, kun se EI OLE valittuna: taustaväri, tekstin väri ja 
se, onko teksti lihavoitu vai ei. 

 
Aktiiviset linkit 

• Valikon kohteen ulkoasu, kun se ON valittuna: taustaväri, tekstin väri ja se, 
onko teksti lihavoitu vai ei. 

 
Valikon marginaalit 

• Valikon marginaali on valikon linkkitekstin etäisyys sarakkeen reunasta. 
Marginaalin voi määrittää ylä- ja alareunasta ja vasemmasta ja oikeasta 
reunasta. Huomaa, että marginaalin voi määrittää kolmessa eri kohdassa; 
sisällössä, sarakkeessa ja valikossa. 

 
• Kuvake, jota käytetään valikon linkkitekstin oikealla puolella. 
• Pystysuora väliviiva 
• Väliviivan väri 

Kielivalintojen asetukset 
Jos sivusto on monikielinen, voit valita seuraavista kielivalintojen näkymistavasta:  
 
Kielivalinnat 

• Ei näkyvillä – Jos tämä on valittuna, vain oletuskieli on käytettävissä.  
• Teksti – Kielivaihtoehdot näkyvät tekstinä, vaakavalikossa oikealla tai 

pystyvalikon alaosassa.  
• Liput – kielivaihtoehdot näkyvät lippukuvakkeina. Kieliversiot vaihtuvat 

klikkaamalla lippua. 
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Otsikko 

 
 
Teksti ja logo oikealla  
Tämä vaihtoehto on suositeltava, jos 
yrityksen logo sisältää yrityksen nimen. 
 
 
 
 

 
Teksti ja logo vasemmalla  
Otsikko on lisätty tekstikenttään ja logo 
sijoitetaan oikeaan yläkulmaan. 

 
Kuva 
Voit myös lisätä räätälöidyn otsikon. 
Otsikon voi tehdä graafisen 
suunnittelijan tai 
kuvankäsittelyohjelman, esim. Adope 
Photoshopin tai Macromedia 
Fireworksin avulla. Otsikon leveys 
tulisi olla sama kuin sivujen leveys.  

 
 
Otsikon taustaväri ja tekstin väri voidaan valita joko antamalla värin 
heksadesimaalikoodi tai käyttämällä värinvalintaruutua. 
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Alatunniste  
 
Sivustolle voidaan lisätä alatunniste, joka näkyy sivujen alaosassa. Tämä 
ominaisuus voi olla käytössa tai poissa käytöstä ja sisältää seuraavat valinnat: 

• Korkeus ja kirjasimen koko 
• Tekstin väri 
• Taustaväri 
• Teksti – joka näkyy alatunnisteessa, esim. yhtiön nimi ja osoitetiedot. 

 

 
Sivuston alatunnisteen asetukset. 
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Suojattu sivusto / Intra 
Toiminnallisuudet ja mahdollisuudet sivujen luomisessa on kutakuinkin samat, oli 
sitten kyseessä julkinen tai suojattu sivusto. 
 
Suurin ero on tietenkin siinä, että voit määrittää pääsyoikeuksia oikeusasetuksien 
avulla Suojetun sivuston puolella. Asia on selitetty tarkemmin seuraavassa 
kappaleessa. 
 
Linkki dokumentteihin Dokumenttiarkistossa 
Toiminto, joka on saatavilla vain suojatulla sivustolla, on mahdollisuus tehdä linkki 
kansioon tai dokumenttiin Webforum Teamworkin dokumenttiarkistossa. Linkin 
voi luoda klikkaamalla editorin “Dokuments”- kuvaketta. 
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Sisäänrakennetut toiminnallisuudet 
Webforum Content Publisher sisältää useita sisäänrakennettuja toiminnallisuuksia, 
jotka voidaan ottaa käyttöön sivustolle. 

Vapaa teksti-haku 

Kaikki julkaistu tieto, mukaan lukien Uutiset ja Tapahtumat, on haettavissa 
hakutoiminnon avulla. Haku useilla sanoilla voidaan suorittaa seuraavasti: 
 

webforum europe Hakee kaikki sivut, joilla on joko 
webforum tai europe. 

”webforum  europe” Hakee kaikki sivut, joilla on sama 
sanapari kuin lainausmerkkien sisällä.  

webforum +europe Hakee kaikki sivut, joilla on molemmat 
sanat, sekä webforum että europe. 

 
Voit aktivoida hakutoiminnon, kun lisäät Hakusivun sivuvalikkoon. 
 
 

Käyttäjien hallinta ja oikeusasetukset 
 
Webforumin kehittyneen käyttöoikeusjärjestelmän avulla voit määrittää sivuston 
käyttäjien oikeusasetuksia.  
 
Käyttäjiä ja ryhmiä voidaan lisätä Webforum Content Publisheriin samalla tavoin 
kuin Webforum Teamworkiin.  
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Tuki ja yhteystiedot 
Jos sinulla on kysyttävää alustasta tai sen toiminnallisuuksista, klikkaa yläpalkin 
Ohje-linkkiä ja saat esiin yhteyshenkilön tiedot.  
 
Kannattaa myös vierailla Webforumin kotisivuilla www.webforum.com, mistä 
löytyy hyödyllisiä tietoja ja vinkkejä sekä tietoja järjestelmän päivityksistä. 
Kotisivuilta löytyy myös uusimmat käyttöoppaat ja hallinnointioppaat. 
 
Muissa tapauksissa ota yhteyttä kotisivujen tukilomakkeella tai lähetä sähköpostia 
osoitteeseen tuki@webforum.com. 
 
Webforum kehittää palveluitaan jatkuvasti ja käyttäjien mielipiteet ovat tärkeitä. 
Ota vapaasti yhteyttä, jos sinulla on ehdotuksia parannuksista tai uusista 
toiminnallisuuksista. 
 
Webforum Finland 
Henry Fordin katu 5F 
00150 Helsinki 
 

Myynti ja tuki: +358 400 840 189 
Fax: +358 9 6841 4040  
Internet: www.webforum.com 

 
Sähköposti 
Yleinen: info@webforum.com 
Myynti: myynti@webforum.com 
Tuki: tuki@webforum.com 
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Liite 1: Internetsivujen muotoilu 
yksityiskohtaisesti 

Tarkoitus 

Tämän liitteen tarkoitus on selittää tärkeimmät askeleet yrityksen graafisen profiilin 
luomisessa Internetsivuille. Tämä opas kuvaa miten voit käyttää saatavilla olevia 
asetuksia yhdessä suositusten ja vinkkien kanssa, jotta saisit sivuille haluamasi 
ulkoasun. 

 

Jokaisessa osiossa kuvataan seuraavat asiat;  

• Navigointipolku 

• Ulkoasu  

• Asetusten yksityiskohdat 

 

Lukuohjeet 

Voit olla aloittelija sisällönjulkaisussa tai sinulla voi olla kokemusta muista 
julkaisuohjelmista. Voit aloittaa ulkoasun muokkaamisen ilman, että luet tämän 
oppaan, mutta jos haluat ymmärtää julkaisuohjelman toiminnan paremmin, lue tämä 
opas kerran nopeasti ja käytä sitä sitten muokkauksen ohessa apuna. 

 

Muokkauksen ohjeistus 

Suosittelemme, että työskentelet kahden avoimen selaimen kanssa. Avaa Sivuston 
hallinta-moduuli yhdessä ja julkinen tai suojattu sivusto auki toisessa. Siten voit 
vaihdella näiden kahden ikkunan välillä, kun tarkistat tekemiäsi muokkauksia. 

 

Tarkastele muita Internetsivuja ulkoasu- ja muotoiluideoita saadaksesi. Näet 
esimerkkejä myös kotisivuiltamme www.webforum.com. 

 
 

http://www.webforum.com/web/page.aspx?pageid=1652�
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Julkisen sivuston muokkaus 
Julkaisutyökalulla voit muotoilla sivustosi ulkoasun. Voit esimerkiksi määrittää 
sivujen koon, valikkotyypin, värit, fontit jne. Asetukset on ryhmitelty eri 
aihealueiden mukaan; Sivusto, Etusivu ja sivu. Kaikki välilehdistä löytyvät 
asetukset löydät alta. 

 Sivusto taso 

- Yleisasetukset 

- Valikot 

- Otsikko 

- Alatunniste 

 Etusivu taso 

- Asetukset 

- Logot 

 Sivutaso 

- Asetukset 

Sivusto – Yleisasetukset 
 
Otsikointi ja hakusanat 

Tämä osio kuvaa miten otsikoita ja hakusanoja voidaan lisätä. 

 
Navigointipolku 

 
1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Yleisasetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Otsikointi ja hakusanat  

 

 

2 

1 

3 

4 
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Ulkoasu 
 

 
 
 

 
 
 
 
Asetusten yksityiskohdat 
 

Otsikko:  Voit määrittää sivuille otsikon, joko yhden koko 
sivustolle tai joka sivulle oman. Otsikko on näkyvillä 
Internetselaimesi vasemmassa yläkulmassa ja 
välilehdessä. Tätä otsikkoa käytetään myös, jos sivu 
lisätään kirjanmerkiksi. 

 

Meta Description:  Näkyy hakukoneessa sivun kuvauksena. 

 

Meta Keywords: Ei enää käytössä. 

 

Favorite Icon:  Kuvake on näkyvillä selaimen osoitepalkissa, 
välilehdessä, kirjanmerkissä ja suosikeissa. Käytä 
“Valitse…”-painiketta lisätäksesi tai muuttaaksesi 
kuvaketta. Sallittu tiedostotyyppi on [ico]. 

 

 

Otsikko 

Favicon 
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Sivuston tausta 
Tämä osio kuvaa sivuston taustan asetuksia. Kuva 1 määrittelee sen, mikä on 
sivuston tausta. 

  

 
Kuva 1- Sivun rakenne: Kuva esittää julkista sivuston vakiosivua. 

 

Sivun sisältö Pystyvalikko 

Otsikko 

Vaakavalikko 

Uutis- ja 
kalenterisarake 

Alatunniste 

Sivuston tausta 
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Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Yleisasetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Sivuston tausta 

 

  
 
 
Ulkoasu 
 
 
 

  

 

2 

1 

3 

4 

Sivuston tausta: Vasen marginaali Sivuston tausta: Ylämarginaali 
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Sivuston tausta: Taustaväri Sivuston tausta: Taustakuva 
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Asetusten yksityiskohdat 
 

Taustan ylämarginaali:  Etäisyys selaimen yläpalkista sivun yläosaan 

 

Taustan vasen marginaali: Etäisyys selaimen vasemmasta reunasta sivun 
vasempaan reunaan. Tämä asetus on käytössä vain, jos 
sivu on kohdistettu vasemmalle (Sivun asetukset). 

 

Taustaväri:  Sivuston taustaväri näkyy sivuston joka sivun takana. 
Käytä värinvalintaruutua värin valitsemiseen tai lisää 
värin heksadesimaalikoodi manuaalisesti  

 

Taustakuva:  Taustakuva näkyy sivuston joka sivun takana. Käytä 
”Valitse…”-toimintoa valitaksesi kuvan. Sallitut 
tiedostotyypit ovat [jpg, jpeg, png, gif] 
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Sivu 
Tässä osiossa kuvataan miten sivun ja sivun sisällön asetuksia voidaan käyttää. 
Huomaa, että sivun asetukset vaikuttavat kaikkiin Kuva 1 osiin.  

 

Navigointipolku 

 
1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Yleisasetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Sivu 

 

 
 

2 

1 

3 

4 
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Ulkoasu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sivun sisällön marginaalit: Ylä, 
Ala, Oikea, Vasen  

Sivun asetukset: Leveys 

Sivun asetukset: Näytä reuna 
(Kyllä), Reunan väri (Punainen) 

Sivun asetukset: Pääikkunan 
taustaväri (Vihreä) 

Sivun asetukset: Sivun linkin 
väri (Sininen) 

Sivun asetukset: Näytä tulostettava sivu 
(Kyllä) ja päivitystiedot (Päivämäärä) 
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Asetusten yksityiskohdat 
 

Leveys:  Sivuston kaikkien sivujen leveys. Muista optimoida 
sivusto näkymään myös pienemmillä ruuduilla. 
Suositeltava leveys on 750-950 pikseliä.  

 

Kohdistus:  Sivu voidaan kohdistaa keskelle tai vasemmalle. 
Ylläolevan kuvan sivu on kohdistettu keskelle, mikä 
tarkoitttaa, että se näkyy keskellä selaimen ikkunaa. 

  
Näytä reuna: Reuna on sivua rajaava viiva, joka rajaa myös kaikkia 

sivun eri osia 
 
Reunan väri: Käytä värinvalintaruutua valitaksesi haluamasi värin tai 

lisää värin heksadesimaalikoodi manuaalisesti. 
 
Fontti:  Sivuston oletusfontti, ellei muuta fonttia ole määritelty 

sivulle erikseen. 
 
Kirjasimen koko:  Sivuston oletusfonttikoko, jota käytetään, jos sivuille ei 

ole erikseen määriteltyä fonttikokoa.  
 
Pääikkunan taustaväri:  Sivun sisällön, sarakkeiden ja valikoiden taustaväri, ellei 

muuta väriä ole määritelty. 
 
Linkin väri:   Linkkitekstin väri koko sivustolla  
 
Sisällön ylämarginaali: Sivun sisältötekstin etäisyys sivun yläreunasta 
 
Sisällön oikea marginaali: Sivun sisältötekstin etäisyys sivun oikeasta reunasta 
 
Sisällön alamarginaali: Sivun sisältötekstin etäisyys sivun alareunasta 
 
Sisällön vasen marginaali: Sivun sisältötekstin etäisyys sivun vasemmasta reunasta 
 
Näytä tulostettava sivu: Jos toiminto on käytössä, tulostinkuvake ja -teksti 

näkyvät joka sivun alareunassa. Kun käyttäjä klikkaa 
kuvaketta, sivu avautuu uudessa ikkunassa ja se sisältää 
vain alkuperäisen sivun tekstin, eli esim. valikko ei ole 
näkyvissä.  

 
Näytä päivitystiedot: Jos toiminto on käytössä, sivun päivitystiedot ovat 

näkyvissä. Tieto on esillä joka sivun alareunassa. Voit 
valita mikä tieto on näkyvissä seuraavista: Nimi, nimi ja 
päivämäärä, nimi ja aika, päivämäärä tai aika.  
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 Aloitussivun uutis- ja kalenterisarake 
Tämä osio kuvaa etusivun uutis- ja kalenterisarakkeen asetuksia. Kuva 1 näyttää, 
mikä kyseinen sarake on. 

 
Navigointipolku 

 
1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Yleisasetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Aloitussivun uutis- ja kalenterisarake 

 

 
 

2 

1 

3 

4 
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Ulkoasu 
 
Etusivun sarake 
 
 
 
 
 

          
  

Leveys 

Sarakkeen 
marginaalit: 
Ylä, ala, oikea, 
vasen  
 

Kuvakkeet 

Pysty- ja vaakasuora 
väliviiva 
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Asetusten yksityiskohdat 
 

Leveys:  Sarakkeen leveys 

 

Vaakasuora väliviiva: Sarakkeen eri osien väliin voidaan asettaa väliviiva. 
Valitse viivatyyppi seuraavista; katkoviiva, pilkullinen 
tai suora. 

 

Pystysuora väliviiva: Sivun pääalueen ja sarakkeen väliin voidaan asettaa 
väliviiva. Valitse viivatyyppi seuraavista; katkoviiva, 
pilkullinen tai suora. 

 

Väliviivan väri: Käytä värinvalintaruutua tai lisää värin 
heksadesimaalikoodi 

 

Käytä kuvakkeita: Kuvakkeet ovat valmiita toimintoja kuvaavia kuvia. 
Kuvake näkyy sarakkeen otsikoiden edellä 

 

Uutis- ja kalenterisivujen sarake:  

Uutis- tai kalenterisivuilla sarakkeen ja pääikkunan 
väliin ei voi laittaa väliviivaa, muuten asetukset ovat 
samat kuin aloitussivullakin. 

 

Sarakkeen ylämarginaali: Sarakkeen ensimmäisen otsikon etäisyys sarakkeen 
yläreunasta 

 

Sarakkeen oikea marginaali: Sarakkeen tekstin etäisyys sarakkeen oikeasta reunasta 

 

Sarakkeen alamarginaali: Sarakkeen tekstin etäisyys sarakkeen alaraunasta 

 

Sarakkeen vasen marginaali: Sarakkeen tekstin etäisyys sarakkeen vasemmasta 
reunasta 
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Lisäasetukset 
Tämä osio selittää miten Google Analytics-palvelua voidaan käyttää. Tämä palvelu 
mittaa Internetsivuston liikennettä. 

 

Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Yleisasetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Lisäasetukset 

  

  
 
Ulkoasu 

Google Analytics koodi ei ole näkyvissä sivuilla. Koodi on kuitenkin nähtävillä 
sivun lähdekoodissa. Avaa mikä tahansa sivuston sivu ja klikkaa hiiren oikealla 
näppäimellä selaimen ikkunaa ja valitse “HTML” valikosta. Käytä hakutoimintoa 
löytääksesi Google Analytics -koodin. 

 
 
Asetusten yksityiskohdat 
 
Google Analytics-koodi: Anna koodi seuraavassa muodossa UA-XXXXXX-X 
 
Saadaksesi Google Analyticsin toimimaan sivustollesi, mene osoitteeseen 
www.google.com/analytics ja luo käyttäjätili. Kun tili on luotu, seuraa ohjeita ja luo 
Google analytics-koodi, jonka voit asettaa sivustollesi. Lisätietoa Google 
Analyticsistä saat Googlen omasta tukipalvelusta.  
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Sivusto – Valikot 

 
Valikot 
Tämä osio kuvaa valikoiden asetuksia. 

  

Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Valikot (oikean ruudun välilehti)  
4. Valikko  

 

 
 

2 

1 

3 
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Ulkoasu 
 
Valikkotyyppi: Pystyvalikko vasemmalla  

 
 
Valikkotyyppi: Vaakavalikko ja pystyvalikko vasemmalla 

 

 
 
 

 

Vain pystyvalikko: 
Pystyvalikko näkyy 
etusivulla ja muilla 
sivuston sivuilla 
 

 

Vaaka- ja pystyvalikko: 
Ulkoasu, kun etusivu on 
auki 
 

  

Vaaka- ja pystyvalikko: 
Ulkoasu kun “Company 
Information” on auki 
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Asetusten yksityiskohdat 
 
Valikon tyyppi: Valikkotyyppi voi olla vaakavalikko, pystyvalikko tai 

näiden yhdistelmä. Voit valita onko pystyvalikko 
kohdistettu oikealle vai vasemmalle. Jos haluat vain 
vaakavalikon, voit valita “Vaakavalikko ja pystyvalikko 
oikealla/vasemmalla” ja määrittää pystyvalikon leveyden 
nollaksi.  

 
 
Vaakavalikon asetukset 
Tämä osio kuvaa vaakavalikon asetuksia.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Valikot (oikean ruudun välilehti)  
4. Vaakavalikon asetukset  

 

 
 

2 

1 

3 

4 



 Webforum Content Publisher • Hallinnointiopas 
 

 Copyright  Webforum Europe AB  54 

Ulkoasu 
 
 

 
 
 
Asetusten ykstityiskohdat 
 
Vaakavalikon taustaväri: Valikon alueen tausta, jossa ei ole linkkejä (katso yllä). 

Käytä värinvalintaruutua tai anna värin koodi 
heksadesimaalimuodossa. 

 
Korkeus: Valikkorivin korkeus pikseleinä 
 
Kirjasinkoko: Valikon tekstin kirjasinkoko 
 
Vaakavalikon/Aktiivinset linkit 
Taustaväri: Aktiivisen/ normaalin linkin taustaväri. Käytä 

värinvalintaruutu tai anna värin koodi 
heksadesimaalimuodissa 

 
Tekstin väri: Aktiivisen/ normaalin linkin tekstin väri. 
 
Lihavointi: Valitse onko linkin teksti lihavoitu kun linkki on 

normaali/aktiivinen. 
 
 

Aktiivinen linkki 
 

Vaakavalikon linkki 

Valikon taustaväri 
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Pystyvalikko 
Tämä osio kuvaa pystyvalikon asetuksia.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Valikot (oikean ruudun välilehti)  
4. Pystyvalikon asetukset  
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Ulkoasu 
 

        
 
 
 

Aktiivinen valikon linkki 

Normaali valikon linkkki 
 

Väliviivan väri 
 

Valikon taustaväri 

Valikkosarakkeen 
marginaali: Ylä, 
ala, oikea, vasen  
 

Valikon kuvake 
 

Pystysuora 
väliviiva (Suora) 

 

Leveys 
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Asetusten yksityiskohdat 
 
Taustaväri: Valikon väri sillä alueella, missä ei ole linkkejä. Käytä 

värinvalintalaatikkoa tai anna värin koodi 
heksadesimaalimuodossa. 

 
Leveys: Valikkosarakkeen leveys 
 
Kirjasinkoko: Valikon tekstin kirjasimen koko 
 
Linkkipalkin korkeus: Valikon linkkipalkin korkeus 
 
Väliviivan väri: Linkkipalkkien välisen väliviivan väri 
 
Normaalit/aktiiviset linkit 
Taustaväri: Normaalin/aktiivisen linkkipalkin taustaväri. Käytä 

värinvalintalaatikkoa tai anna värin koodi 
heksadesimaalina. 

 
Tekstin väri: Normaalin/aktiivisen linkin tekstin väri 
 
Lihavointi: Aktivoi, jos haluat normaalin/aktiivisen linkin tekstin 

lihavoituna 
 
Valikon ylämarginaali: Ensimmäisen linkkipalkin etäisyys valikon yläreunasta 
 
Valikon oikea marginaali: Linkkien etäisyys valikon oikeasta reunasta 
 
Valikon alamarginaali: Linkin tai taustan etäisyys sivun alaosasta 
 
Valikon vasen marginaali: Linkin tekstin etäisyys vaalikon vasemmasta seunasta 
 
Kuvake: Kuvake, joka on linkkitekstin vasemmalla puolella. 

Kuvake on käytössä vain pystyvalikossa. Käytä 
”valitse…”-toimintoa valitaksesi kuvakkeen. 
Mahdolliset tiedostotyypit ovat [jpg, jpeg, png, gif] 

 
Pystysuora väliviiva: Sivun pääalueen ja valikon väliin voidaan asettaa 

väliviiva. Valitse viivatyyppi seuraavista vaihtoehdoista; 
katkoviiva, pilkullinen tai suora 

 
Väliviivan väri: Käytä värinvalintaruutua tai anna värin koodi 

heksadesimaalimuodossa 
 
 
Kielivalinnat 
Tämä osio neuvoo miten kielivalinnat voivat näkyä sivustolla. Luodaksesi uuden 
kieliversion, klikkaa “Uusi”-kuvaketta tai klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
“Julkinen sivusto”-linkkiä vasemmassa ruudussa.  
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Navigointipolku 
 

1. Suojattu sivusto = Intra (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Valikot (oikean ruudun välilehti)  
4. Kielivalinnat 

 

 
 
Ulkoasu 
 
Pystyvalikko 
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Ei näkyvillä 
 

Teksti 
 

Liput 
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Vaakavalikko 

 
 

 
 

 
 
 
Asetusten yksityiskohdat 
 
Näytä kielivalinnat: Jos sivustolla on useita kieliversioita, voit valita niiden 

näkyvän joko lippuina tai tekstinä (katso esimerkit 
yläpuolelta)  

 

Ei näkyvillä 
 

Teksti 
 

 

Liput 
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Sivusto – Otsikko 

 
Otsikko  
Tämä osio kuvaa otsikon asetuksia.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Otsikko (oikean ruudun välilehti)  
4. Banneri  

 

 
 
Ulkoasu 
 
Tyyppi: Teksti ja logo oikealla  

 
 
Tyyppi: Teksti ja logo vasemmalla 

 
 
 
 
Tyyppi: Kuva 
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Logo 
 Teksti 

 

Taustaväri 
 

Kuva 
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Asetusten yksityiskohdat 
 
Tyyppi: Otsikko (banneri) on esillä sivuston kaikkien sivujen 

yläpuolella. Voit käyttää joko kuvaa tai logon ja tekstin 
yhdistelmää. Kuvan suosituskoko on vähintään 40 
pikseliä korkea ja leveyden tulisi olla sama kuin sivun 
leveys. Kuvatyypissä sinun tulee ladata kuva ja logon ja 
tekstin yhdistelmässä sinun tulee lisätä teksti ja ladata 
logo. Huomaa, että otsikkokuva tai otsikon logo sisältää 
linkin, jota klikkaamalla päästään suoraan etusivulle. 

 
Kuva: Käytä ”Valitse…”-toimintoa hakemalla kuvan 

koneeltasi. Sopivat tiedostotyypit ovat [jpg, jpeg, png, 
gif] 

 
Teksti:  Otsikossa näkyvä teksti 
 
Logo: Käytä ”Valitse…”-toimintoa valitaksesi logon 

koneeltasi. Sopivat tiedostotyypit ovat [jpg, jpeg, png, 
gif] 

 
Tekstin väri:  Otsikossa näkyvän tekstin väri 
 
Taustaväri:  Otsikon taustaväri 
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Sivusto – Alatunniste 

 
Alatunniste 
Tämä osio kuvaa alatunnisteen asetuksia.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Julkinen sivusto (vasen ruutu)  
3. Alatunniste (oikean ruudun välilehti)  
4. Alatunniste  

 

 
 
Ulkoasu 
 
Näytä alatunniste (Ei) 

 
Näytä alatunniste (Kyllä) 
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Alatunnisteen teksti Taustaväri 
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Asetusten yksityiskohdat 
 
Näytä alatunniste: Alatunnuste näkyy sivuston joka sivun alareunassa. Jos 

alatunniste sisältää sähköpostiosoitteen tai URL-
osoitteen, siitä tulee automaattisesti linkki 

 
Korkeus: Alatunnisteen korkeus pikseleinä  
 
Kirjasimen koko: Alatunnisteen tekstin koko 
 
Tekstin väri: Alatunnisteen tekstin väri  
 
Taustaväri:  Alatunnisteen taustaväri 
 
Teksti:  Alatunnisteessa näkyvä teksti  
 
 

Etusivu – Asetukset 

 
Yleisasetukset 
Tämä osio kuvaa etusivun asetuksia. 
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Etusivu (vasen ruutu)  
3. Asetukset (oikean ruudu välilehti)  
4. Yleisasetukset  

 
 

 
 
Ulkoasu 
 
Jos valitset, ettei etusivu näy valikossa, silloin koko kieliversio ei ole näkyvissä.  
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Asetusten yksityiskohdat 
 
Näytä valikossa: Kun uusi etusivu on lisätty, tämä asetus on aktiivinen 

automaattisesti. Valintaruutu ilmoittaa näkyykö sivu 
valikossa vai ei. Tämä asetus on saatavilla myös muilla 
sivuilla. 

 
 
Otsikointi ja hakusanat 
Tämä osio kuvaa etusivun otsikointia ja hakusanojen asetuksia. Jos tietoja ei ole 
lisätty, sivustotason tiedot ovat käytössä.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Etusivu (vasen ruutu)  
3. Asetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Otsikointi ja hakusanat 

 
 

 
 
Ulkoasu 
 
 

 
 
Asetusten yksityiskohdats 
 
Otsikko:  Otsikko voidaan lisätä sivusto-, etusivu- tai sivutasolla. 

Otsikko näkyy selaimen vasemmassa yläkulmassa ja 
välilehdessä. Otsikkoa käytetään myös kun sivu lisätään 
kirjanmerkiksi. Jos Etusivulle ei ole annettu 
otsikkotietoja, sivustotason tiedot ovat käytössä. 

 
Meta Description:  Meta description näkyy hakukoneen hakutuloksen alla 

sivun kuvaustekstinä.  
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Otsikointi ja hakusanat: Otsikko 
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Meta Keywords: Ei käytössä enää 
 
Uutiset 
Tämä osio kuvaa miten uutiset näkyvät etusivulla.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Etusivu (vasen ruutu)  
3. Asetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Uutiset 
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Ulkoasu 
 

          
 
 
  
 
 
 
Asetusten yksityiskohdat 
 
Näytä uutiset:  Jos valinta on ”Ei”, uutisosa ei näy sarakkeessa ja yhtään 

uutista ei ole näkyvissä etusivulla. Jos haluat uutisten 
näkyvän etusivulla, aktivoi tämä valinta, valitse kuinka 
monta uutista haluat näkyvän kerralla ja valitse 
uutissivu. 

 
Uutisten lukumäärä:  Etusivulla näkyvien uutisten lukumäärä  
 
Uutissivu:  Valitse uutissivu, jonka uutisten haluat näkyvän 

etusivulla 
 

Näytä uutiset (Kyllä) 
Uutisten lukumäärä (3) 
Uutissivu (Uusi uutisia) 

Näytä uutiset (Ei) 
 

Uutisosa 
 

Uutinen 
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Kalenteri 
Tämä osio kuvaa miten kalenteritapahtumat näkyvät etusivulla.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Etusivu (vasen ruutu)  
3. Asetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Kalenteri 
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Ulkoasu 
 

          
 
 
  
 
 
 
Asetusten yksityiskohdat 
 
Näytä kalenteri:  Jos valinta on ”Ei”, kalenteriosa ei ole näkyvissä ja 

yhtään kalenteritapahtumaa ei näytetä. Jos haluat 
kalenteritapahtumien näkyvän etusivulle, aktivoi valinta 
ja valitse kalenteritapahtumien määrä ja valitse 
kalenterisivu.  

 
Tapahtumien lukumäärä:  Etusivulla näkyvien kalenteritapahtumien lukumäärä  
 
Kalenterisivu:  Valitse kalenterisivu, jonka tapahtumien haluat näkyvän 

etusivulla 

Näytä kalenteri (Kyllä) 
Tapahtumien lukumäärä (2) 
Kalenterisivu (Kalenteri) 

Näytä kalenteri (Ei) 
 

Kalenteriosa 
 

Kalenteritapahtuma 
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Näytä ainoastaan tulevat ja käynnissä olevat tapahtumat: 
  Jos tämä valinta ei ole valittuna, kaikki 

kalenteritapahtumat (myös menneet tapahtumat) ovat 
näytettävissä etusivulla. Aktivoi tämä valintaruutu, jos 
haluat vain tulevien tai käynnissä olevien tapahtumien 
näkyvän  

 
 

Etusivu – Logot 
Logon asetukset 
Tämä asetus kuvaa miten luoda ja näyttää sponsoreiden/muiden yhtiöiden logoja 
etusivulla.  
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Etusivu (vasen ruutu)  
3. Logot (oikean ruudun välilehti)  
4. Logon asetukset 
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Ulkoasu 
 

          
 
 
  
 
 
Asetusten yksityiskohdat 
 
Logo:  Jos haluat logot näkyville, voit valita seuraavista 

vaihtoehdoista; vaihtuva tai yksi kerrallaan. Vaihtuva 
logo pyörii oikealta vasemmalle. Logoja voi olla kuinka 
monta tahansa.  

 
Logon kuva:  Voit luoda uuden logon klikkaamalla”Lisää”. Kirjoita 

nimi ja haluamasi Internetsivun osoite. Klikkaa 
“Valitse…” ja lataa kuvatiedosto (logo). Sopivat 
tiedostotyypit ovat [jpg, jpeg, png, gif]. Et voi ladata 
kuvaa, joka on suurempi kuin sarakkeen koko. 

Logo (Yksi kerrallaan 
(satunnainen järjestys)) 

Logo (Ei logoa) 
 

Kuvalinkki 
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Sivu – Asetukset 

 
Yleisasetukset ja otsikointi ja hakusanat  
Tämä osio kuvaa sivutason yleisasetuksia sekä otsikointia ja hakusanoja. 
 
Yleisasetukset 
Sivujen asetukset (kaikki sivutyypit), jotka ovat etusivua alempana sivurakenteessa. 
Sivutyyppit ovat; Vakio, Linkki, Uutiset, Kalenteritapahtumat, Kirjaudu sisään ja 
Haku. Kirjaudu sisään-sivutyyppi ei ole saatavilla suojatulla sivustolla. 
 
Otsikointi ja hakusanat 
Alla on kuvattu sivutason otsikointi ja hakusanoja. Jos tähän ei ole lisätty tietoja, 
sivustotason tiedot ovat käytössä. 
 
Navigointipolku 
 

1. Sivuston hallinta (moduuli)  
2. Sivu (vasen ruutu)  
3. Asetukset (oikean ruudun välilehti)  
4. Yleisasetukset  
5. Otsikointi ja hakusanat 

 

 
 
Ulkoasu 
 
Näytä valikossa: Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, sivu ei näy 

valikossa, mutta sivulle voidaan mennä joko linkin 
kautta tai lisäämälllä sivun URL-osoite suoraan selaimen 
osoitekenttään.  
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Otsikointi ja hakusanat: Otsikko
 

 
 

 

 
Asetusten yksityiskohdat 
 
Näytä valikossa: Kun uusi sivu luodaan, tämä valintaruutu on aktiivinen 

automaattisesti. Tämä asetus määrää näkyykö sivu 
valikossa vai ei.  

 
Otsikko:  Otsikko voidaan määrittää joko sivusto-, etusivu- tai 

sivutasolla. Otsikko näkyy selaimen vasemmassa 
yläkulmassa ja välilehdessä. Otsikkoa käytetään, jos sivu 
lisätään kirjanmerkkeihin. Jos tietoja ei ole lisätty, 
sivustotason tiedot ovat käytössä.  

 
Meta Description:  Näkyy sivun kuvauksena hakukoneen hakutuloksissa.  
 
Meta Keywords: Ei käytössä enää. 
 

Otsikointi ja hakusanat: Otsikko 
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Suojatun sivuston / Intran muokkaus 
 

 
 
Suojatun sivun osat: Tämä esimerkki kuvaa suojatun sivuston “Intran” etusivua. Eri osat 
on merkattu eri väreillä. 
 

Suojattu sivusto - Yleistä  
Kaikki suojatun sivuston asetukset voidaan määrittää samalla tavoin kuin julkisen 
sivuston asetukset. Lue ohjeet oppaan alkuosasta. Alla on kuvattu toiminnot, jotka 
ovat käytössä vain suojatulla sivustolla. 
 
Suojattu sivusto koostuu Intrasta ja muista yläpalkin moduuleista. 
 

Sivun sisältö Pystyvalikko 

Otsikko 

Vaakavalikko 

Uutis- ja 
kalenterisarake 

Alatunniste 
Ympäröivä alue 

Yläpalkki 
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Suojattu sivusto - Erityisasetukset 
 
Yläpalkki 
Ainoa muutettavissa oleva asetus tässä on sivuston nimi. Hallinnoija voi muuttaa 
sivuston nimen ”Asetukset”-moduulissa. Huomaa, että sivuston nimi on käytössä 
monessa eri yhteydessä, katso esimerkki alta.  
 
 
Navigointipolku 
 

1. Asetukset (moduuli)  
2. Asetusket (vasen ruutu)  
3. Sivuston nimi 

 

 
 
Ulkoasu 
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Sivuston nimi 
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Asetusten yksityiskohdat 
 
Sivuston nimi: Anna sivustollesi nimi. Huomaa, että sivuston nimeä 

käytetään, kun alustalta lähetetään sähköpostia. Katso 
alta esimerkki kutsusähköpostiviestistä. 

 
 

 
Esimerkki kutsusähköpostiviestistä. 
 
 

Sivuston nimi 
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