
 Teamwork pikaopas      

 

Sisältö 

Tämä pikaopas antaa yleiskuvan Webforum Teamworkin toiminnoista; dokumenttien lisäämisestä ja 

poistamisesta, oikeuksien määrittämisestä ja versionhallinnasta. Lisätietoja saat laajemmasta 

manuaalista sivuiltamme www.webforum.fi. 

 
Selainsuositukset 

Windows: Internet Explorer, Firefox tai Chrome (uusimmat versiot) 

Mac: Firefox (uusin versio) 

Webforum lisäohjelman toiminnot, Drag & Drop ja Edit Online -toiminnot (dokumenttiarkistossa), ovat 

käytettävissä ainoastaan näillä selaimilla. 

 
Sisäänkirjautuminen 
  
Jokainen uusi käyttäjä saa kutsuviestin sähköpostiinsa. Viestin avulla käyttäjä voi asettaa salasanan ja 
aktivoida käyttäjätilinsä. Sisäänkirjautuminen tapahtuu tämän jälkeen sivuston nettisivujen Kirjaudu 
sisään –sivulla tai kirjoittamalla www.webforum.com/xxxxxxxxxx/login.  
 
 
Sivuston käyttö 

 

1. Käyttäjän nimi, jonka alla: 

a. Vaihda kuva – Profiilikuvan vaihtaminen 

b. Oma tili – Omien kirjautumistietojen muuttaminen 

c. Oma profiili – Omien yhteystietojen päivittäminen 

d. Kielivaihtoehdot 

e. Ohjeet – Ohjeet tukitoimintoon  

f. Kirjaudu ulos 

2. Alustani – Siirtyminen toisille Webforum alustoille (näkyy vain 

niille, jotka ovat mukana useammalla alustalla) 

3. Haku – Alustan hakutoiminto   
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http://www.webforum.fi/


Moduulit 

Navigointi tapahtuu ruudun yläosan moduulien avulla: 

 

 

Lisäohjelma 

Jotta voit muokata dokumentteja suoraan alustalla ja käyttää Vedä & Pudota -toimintoa dokumenttien 

lataamiseen Webforumiin, asenna Webforum lisäohjelma. Avaa Dokumentit-moduuli ja klikkaa oikeasta 

yläkulmasta Asenna Webforum -lisäohjelma. Seuraa ohjeita asentaaksesi lisäohjelman.  

 

Dokumentit 

Dokumentit -moduulissa voit jakaa tiedostoja. Tiedoston maksimikoko on yleensä 200 MB. 
 

 
 
Dokumenttikohtaisiin tietoihin pääset painamalla  dokumentin vasemmalla puolella. Siellä voit mm. 
määrittää käyttöoikeudet, kommentoida dokumenttia ja ottaa versionhallinnan käyttöön. Jokaiselle 
kansiolle ja dokumentille on oma linkki, joka löytyy Ominaisuuksista. Voit lähettää tämän linkin 
käyttäjälle vaikka sähköpostilla. 
 
Dokumentti avataan klikkaamalla sen kuvaketta. Jos lisäohjelma on asennettuna, voit avata dokumentin 
Muokkaustilassa, jolloin muutokset tallentuvat suoraan järjestelmään ja uusi dokumenttiversio luodaan. 
Jos lisäohjelmaa ei ole tallennettu, dokumentti avautuu niin, että muokattu dokumentti voidaan 
tallentaa omalle koneelle. 
 
Dokumentteja voidaan ladata alustalle ”Lisää dokumentti”-työkalulla. Asennetun lisäohjelman avulla 
dokumentteja ja kansioita voidaan myös vetää ja pudottaa arkistoon omalta työpöydältä. Kansiot 
voidaan tuoda ulos alustalta pakattuna arkistona ”Zippaa ja lataa”-työkalun avulla. 
 
Poistetut tiedostot säilyvät roskakorissa ennalta määrätyn ajan. Roskakori löytyy vasemmalla olevan 
kansiorakenteen alalaidasta. 
 
Keskustelut 
 
Viestiketjuja voidaan kirjoittaa luotujen keskustelujen alle. Asettamalla viestiketjuun seurannan uudet 
viestiketjun viestit lähetetään aina sähköpostiisi. Käyttöoikeudet voidaan määrittää 
keskustelukohtaisesti. 
 
Tehtävät 
 
Tehtävissä voit luoda tehtävälistoja. Tehtävät sisältävät mm. tehtäväkuvauksen, vastuuhenkilön, 
prioriteetin ja eräpäivän. Vastuuhenkilöille lähetetään tiedot tehtävästä sähköpostilla. 



 
Kalenteri 
 
Kalenteriin voidaan lisätä yhteisiä tapahtumia. Myös eri käyttäjäryhmät voivat lisätä omia 
kalentereitaan. Kalenterit voidaan asettaa näkymään sisäisillä nettisivuilla.  
 
Sähköposti 
 
Alustalta voi lähettää viestejä käyttäjäryhmille, yksittäisille käyttäjille ja ulkopuolisille henkilöille. 
Liitteeksi voidaan lisätä tiedostoja dokumenttiarkistosta. Sähköpostiarkisto on käyttäjäkohtainen. 
 
Tekstiviesti 
 
Alustalta voidaan lähettää myös tekstiviestejä, mutta vain alustan käyttäjille. Huolehdi, että kaikkien 
puhelinnumerot ovat muodossa +358xx xxx xxxx. Tekstiviestit veloitetaan ”prepaid”- periaatteella. Myös 
tekstiviestiarkisto on käyttäjäkohtainen. 
 
Web-hallinta 
 
Tässä moduulissa muokataan sekä julkisia nettisivuja että suojatun sivuston 
(Intran) sisältöä. Näille molemmille on erillinen editori, jotka kuitenkin 
toimivat samalla tavalla. Klikkaamalla julkinen sivusto/suojattu sivusto voit 
muuttaa nettisivujen yleistä ulkoasua, esim. valikon värejä ja yläbanneria. 
Klikkaamalla erillistä sivua, esim. Etusivua, voit muuttaa sivun sisältöä. 
Nettisivut sisältävät myös uutis- ja kalenterisivut.  Myös keskustelut voidaan 
asettaa näkymään etusivulla. Lue lisää sivuston hallinnasta Webforum 
Content Publisher oppaasta. 
 
Aktiviteettiraportti 
 
Aktiviteettiraportti on sähköpostiviesti, joka ilmoittaa muutokset sivustolla, esim. uuden dokumentin 
lisäyksestä. Aktiviteettiraportti voidaan toimittaa käyttäjille päivittäin, viikoittain tai ei koskaan. 
Lähetystiheys voidaan muuttaa Oma profiili-kohdassa tai käyttäjätiedoissa.  
 
Asetukset 
 
Asetukset -moduulissa voidaan lisätä käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä muokata sivuston asetuksia. 
Jokainen käyttäjä kuuluu automaattisesti ”Kaikki käyttäjät”-ryhmään. Muut ryhmät voidaan luoda 
tarpeen mukaan ja jokaiselle ryhmälle voidaan asettaa erilaiset moduulioikeudet. Käyttäjät voidaan 
tuoda ja viedä alustalta Excel -tiedostona.   
 
Tili-sivulla voidaan määrittää alustan nimi ja yhteyshenkilön tiedot. Siellä nähdään myös suurin sallittu 
käyttäjämäärä, käytettävissä oleva tallennustila ja SMS saldo. Sisäänkirjautumislokin avulla voidaan 
tarkistaa alustan käyttöaktiivisuus.  
 
Lisätietoja 
 
Kattavat oppaat löydät Webforumin nettisivuilta http://webforum.com/fi/tuki/. Voit ottaa yhteyttä 
myös Webforumin tukeen tuki@webforum.com. 
   

http://webforum.com/fi/tuki/
mailto:tuki@webforum.com

