Ohjeistus hankkeen sivujen
tekemiseen julkaisujärjestelmällä
Viestintäpalvelut 9.6.2015

1 Sivupohjan tekeminen
Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita kenelle Oamkin
henkilöille sivulle annetaan ylläpito-oikeudet. Viesti lähetetään osoitteeseen www-tilaus@oamk.fi. Saat sivupohjan ja
oikeudet noin vuorokauden sisällä.
Kun saat Viestintäpalveluista hankesivupohjan, kirjaudu Oamkin sivuille www.oamk.fi/login saamillasi tunnuksilla.
Siirry hankeen sivulle: Tutkimus ja kehitys > Hankkeet (uusi)
Täytä ensin sivun asetukset: Muokkaa > Ominaisuudet
Yleiset asetukset –välilehdellä täytetään seuraavat tiedot:
– Nimi: Kirjoita hankkeen koko nimi (tulee näkyviin hankelistaukseen)
– Kuvaus: Kirjoita lyhyt hankkeen kuvaus (tulee näkyviin hankelistaukseen)

Omat atribuutit –välilehdellä täytetään seuraavat tiedot:
– Meta-otsikko: Hankkeen lyhyt nimi ja slogan
– Älä sisällytä navigaatioon -> Rasti ruutuun
– Hankkeen lyhennenimi
– Hankkeen koko nimi
– Esikatselukuva: lisää kuva (tulee näkyviin hankelistaukseen), ohje kohdassa Kuvan lisääminen.
– Kieli: Valitse sivun kieli*
– Ala: valitse ala/alat, joihin hanke kuuluu (tulossa hakutoiminto).
– Tallenna

*Jos haluat hankkeelle sivut suomeksi ja englanniksi, tee ensin suomenkielinen sivu ja pyydä sivusta Viestintäpalveluilta
kopio, jonka sisällön voit tehdä englanniksi. Tässä vaiheessa, kun Oamkilla ei ole englanninkielisiä sivuja, hankkeen
suomenkielisille sivuille laitetaan linkki englanninkieliselle sivulle.

2 Sisällön lisääminen
Huom! Tee kappaleet omiin lohkoihinsa. Se helpottaa eri elementtien kuten kuvien, tekstien ja videoiden muokkaamista.
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua

Valitse lohko, johon sisältö tulee.

Klikkaa kohtaa ”Lisää kohteeseen sisältö”
Lisää lohko > Lisää sisältö
Kun tuot Wordilla muokattua tekstiä, kopioi ensin teksti Wordissa, siirry webeditorin tekstitilaan ja paina

-painiketta,

jonka jälkeen liitä teksti leikepöydältä. Näin Wordin muotoilut eivät tule tekstin mukana.
Tee tyylimuotoilut tekstieditorin ylävalikosta:
– Otsikko tyylillä Concrete.h1
– Ingressi tyylillä Ingressi (valitaan ylhäällä oikealla olevasta pudotusvalikosta)
– Väliotsikot tyylillä Concrete.h2
– Leipäteksti on oletuksena tyylillä Concrete.paragraph.

Tallenna
Muokkaa > Julkaise sivu (Sinun ei tarvitse käyttää Esikatsele muutoksiani –painiketta, koska tekemäsi muutokset tulevat
heti näkyviin sivulla)
Sivun julkaisemisen jälkeen voit muokata sivua:

3 Kuvan lisääminen
Huom! Lisää kuvat aina omaan lohkoonsa (ei samaan lohkoon tekstin kanssa). Se helpottaa eri elementtien kuten
kuvien, tekstien ja videoiden muokkaamista.
Huom! Kuvat pitää olla jpg-muodossa. Kuvia voi editoida esimerkiksi nettiselaimessa toimivalla ilmaisella
kuvankäsittelyohjelmalla https://www.sumopaint.com/home/#app. Ohjelma myös suomeksi.
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Lisää kohteeseen Sisältö
Lisää lohko > Lisää sisältö > Kuva
Valitse kuva
Choose file
Lähetä tiedosto
Jatka
Rasti kuvan kohdalle ja ylhäältä pudotusvalikosta: Valitse
Jos haluat kuviin pyöreät reunat, kuten Oamkin sivujen kuvissa, kirjoita kohtaan Classes: rounded -> pyöristää kuvien
kulmat.
Lisää

4 Sisältölohkojen siirtäminen
Voit siirtää sisällön lohkoja eri järjestykseen.
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Sisältölohkon päällä hiiren napautus ja valitse Siirrä.
Voit raahata lohkoja eri järjestykseen.

5 Etusivun sliderin tekeminen
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Lisää kohteeseen Slideshow
Lisää lohko > Lisää sisältö > Oamk slideshow
Lisää kuva * Katso ohjeet kohdasta kuvan lisääminen
Sliderin kuvan koko 2000x486 pikseliä (kuva tehdään ennen lisäämistä oikeaan kokoon)
Valitse
Linkin URL: Lisää sivuston osoite, johon teksti linkitetään. Ellet vielä tiedä sitä, laita tähän #. Voit lisätä osoitteen tähän
kohtaan myöhemmin.
Otsikko: Sliderin tekstilaatikkoon tuleva otsikko
Teksti: Sliderin tekstilaatikkoon tuleva teksti
Tekstilaatikon asemointi: Voit asemoida tekstin kuvan oikeaan tai vasempaan reunaan. Älä mielellään laita
tekstilaatikkoa henkilöiden kasvojen päälle.
Piilota slideristä: Tekstilaatikon voi jättää halutessaan poiskin piilottamalla sen slideristä.
Tallenna

6 Some-kuvakkeiden lisääminen
Muokkaa – Muokkaa tätä sivua
Some-kuvakkeet -lohkon päällä hiiren napautus ja valinta Muokkaa
Pohjassa on valmiina linkit Oamkin some-kanaviin. Jos hankkeella on omat some-kanavat, voit muuttaa lisätä niiden
linkit. Poista hankkeelle tarpeettomat kanavalinkit.
Tallenna.
Jos Facebook-syöte ei näy, päivitä sivu selaimesta.

7 Facebook- ja Twitter-upotukset
Facebook
Muokkaa > Ominaisuudet
Omat atribuutit välilehti
Lisää Facebook sivun url-osoite. Oamkilla esim. https://www.facebook.com/oamk.ouas
Tallenna
Twitter
Luo hankeen Twitter-tilillä feed: Profiili > Asetukset > Pienoisohjelmat > Luo uusi > Aikajana (Luo pienoisohjelma)
Kopioi luotu html-koodi
Mene hankkeen etusivulle, valitse Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Napsauta hiirellä kohdassa Lisää kohteeseen Some-feed > lisää lohko > HTML
Lisää kopioitu html-koodi
Lisää

8 Rahoittajien logojen lisääminen
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Napsauta hiirellä rahoittajien logojen päällä > Muokkaa
Lisää/poista logoja
Tallenna

9 Sivun alaosan tunnistetietojen lisääminen
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Muuta alaosan tunnistetietoja viemällä hiiri tekstin päälle, napauta hiirellä ja valitse Muokkaa
Muokkaa tarvittavia tietoja.
Linkkeihin voi lisätä esim. linkkejä hankkeen tuotoksiin tai muihin saman aiheisiin hankkeisiin.
Linkin lisääminen: valitse teksti, paina yläosan
Tallenna

-painiketta, lisää www-osoite kohtaan Linkin URL, paina Lisää.

10 Alasivujen lisääminen
Muokkaa > Lisää alasivu > Hankesivu
Nimi: Lisää sivun nimi esim. Koulutukset
Tallenna

11 Alasivujen poistaminen
Mene sille sivulle, jonka haluat poistaa
Muokkaa > Poista > Vahvista sivun poistaminen

12 Ajankohtaispalsta
Ajankohtaispalstan tietoja hallitaan Heimossa ajankohtaistyökalulla https://heimo.oamk.fi/tyokalut/tiedote/kevytpalstat/.

13 Yhteystiedot-sivu
Kirjoita alkuun hankkeen yhteystiedot ja perään henkilöiden yhteystiedot. Tekstin muokkaus, katso kohta 2.
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Lisää kohteeseen Sisältö > Lisää lohko
Lisää kohteeseen Sisältö > Lisää lohko > Henkilön yhteystiedot. Toimii vain Oamkin henkilökunnalle, muiden tiedot
lisätään sisältö-lohkon avulla, jolloin sähköpostit kirjoitetaan muotoon etunimi.sukunimi(at)organisaatio.fi.
Lisää

14 Blogipalsta
Muokkaa > Muokkaa tätä sivua
Lisää kohteeseen Bloginauha > Lisää lohko > Bloginauha
Lisää blogin id, jonka saat blogin hallinnasta.
Lisää

15 Sivujen julkaiseminen
Kun sivusi ovat valmiina julkaistavaksi, lähetä viesti www-tilaus@oamk.fi, jossa kerrot sivujen valmistumisesta ja pyydät
lisäämään sivun hankelistaan. Kerro myös haluamasi hankkeen lyhytosoite, joka on muotoa oamk.fi/hankelyhenne.
Sivusi pyritään julkaisemaan noin kahden päivän sisällä.

