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Johdanto

EPiServer CMS on vakiotekniikoihin perustuva sisällönhallinta-alusta, jonka avulla sivustoon on
nopea ja helppo julkaista sisältöä. EPiServer CMS tarjoaa käyttäjäystävällisen web-pohjaisen
alustan, jota voi käyttää missä ja milloin tahansa.

Tietoja näistä ohjeista
Tämä käyttöohje sisältää tietoa EPiServer CMS -ohjelman eri sisällönhallinta- ja sivu-
stonhallintatoimintojen käytöstä. Lisätietoa EPiServer CMS -ohjelman toimintojen integroinnista,
kehittämisestä ja laajentamisesta on EPiServer CMS SDK:ssa.

Dokumentaatiossa kuvatut toiminnot ja näytetyt esimerkkinäyttökuvat perustuvat ole-
tusasennukseen, jossa käytetään mallisivustoa ja kohdemalleja. Esimerkeissä olevat tiedot ovat
puhtaasti kuvaavia.

Esimerkkinäyttökuvat sekä sanastolinkit on annettu vain englanniksi.

EPiServer ohjejärjestelmä
Selainpohjaista ohjetta voidaan käyttää yleisvalikon kautta. Napsauta ?-kuvaketta ja valitse
järjestelmä, jonka ohjetta haluat tarkastella. Etsi tarvitsemasi ohjeaihe.

Voit avata selainpohjaisen EPiServer-ohjeen myös selaamalla.

Napsauttamalla käyttöliittymän eri näkymissä näkyvää ohjekuvaketta näet tilan-
nekohtaisia ohjeita.

EPiServer World -verkkoyhteisö
EPiServer World on verkkoyhteisö, jossa on ajankohtaista tuotetietoa. Se on avoin yleisölle,
yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja kaikille EPiServer-tuotteiden käyttäjille, kuten toimittajille,
sivustojen ylläpitäjille, sivustojen omistajille ja kehittäjille. Tästä voit ladata koneellesi mater-
iaalia, osallistua keskusteluihin, lukea artikkeleita, saada tukipalveluja jne. Kirjaudu toki
jäseneksi.

Tekijänoikeusilmoitus
Copyright © 1996 – 2013 EPiServer AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisältöön ei saa tehdä muutoksia ilman lupaa eikä sen osia saa kopioida luvattomasti. Koko
julkaisua voidaan vapaasti levittää digitaalisessa tai painetussa muodossa kaikille EPiServer-
ohjelmiston käyttäjille. Emme ota vastuuta tämän julkaisun sisällössä olevista mahdollisista virhe-
istä tai puutteista. Pidätämme oikeuden muuttaa toimintoja ja teknisiä järjestelmävaatimuksia.
EPiServer on EPiServer AB:n rekisteröity tavaramerkki.

http://sdk.episerver.com/
http://webhelp.episerver.com/
http://world.episerver.com/
http://www.episerver.com/
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Tietoa EpiServer CMS:stä

EPiServer CMS Se on tehokas mutta helppokäyttöinen sisällönhallinta-alusta, joka perustuu
uusimpaan tekniikkaan. EPiServer CMS -ohjelman intuitiivisen käyttöliittymän ja erinomaisen
käytettävyyden ansiosta sekä kokeneet että satunnaiset käyttäjät voivat hallita tehokkaasti sivu-
ston sisältöä.

EPiServer CMS-alusta

EPiServer CMS-alusta koostuu tietojen tallennukseen, yrityslogiikkaan ja esitystoimintoihin liittyv-
istä palvelutasoista sekä sivujen tuottajista, käyttäjistä, käyttäjäryhmistä sekä jäsenyyksistä.

Mukautettu sivusto

EPiServer CMS -sivusto perustuu vakioalustaan, jossa on muokkaus- ja hallintatoiminnot, joiden
päälle laaditaan mukautettu ratkaisu.
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Mukautus sisältää yleensä seuraavat kohdat:

l Graafinen suunnittelu. Sivuston suunnittelun toteutus, mukaan luettuna sivuston
graafista ilmettä koskevat tyyliohjeet (CSS) ja ennalta määritetyt muotoiluvaihtoehdot
editoijille

l Mallit ja lohkot. Sivumallien ja sivu- ja lohkotyyppien kehittäminen sisällön syöttämistä ja
esittämistä varten

l Järjestelmän integrointi. Halutessasi saatavana on useita tapoja muihin järjestelmiin,
esimerkiksi verkkokauppa- tai yhteisömoduuliin, integrointia varten.

l Käyttöoikeudet. Määrittämällä käyttöoikeudet voidaan hallita sitä, mitä editoijat voivat
tehdä ja missä sivuston osassa.

l Sisällön hallinta. Sisällön lisääminen sivustolle tuo-/vie- ja/tai luonti alusta lähtien -toimin-
noilla

Toiminnon yleiskuvaus

EPiServer CMS tukee seuraavia toimintoja:

l Sisällön hallinta. Käsittää sivumallit, jotka sisältävät sivun näyttötoiminnot, sekä sivu- ja
lohkotyypit, joissa on määritetty ominaisuudet, joihin sisältöä syötetään. Editoin-
tiliittymässä editoijat voivat muuttaa Internet-sivun asettelua, sisältölohkoja voidaan käyt-
tää uudelleen, ja niitä voidaan jakaa sivujen kesken. Itse sisältö tallentuu tietokantaan
ulkoasusta erillään.

l Käyttöoikeudet. Hallintaliittymässä voit luoda käyttäjiä ja ryhmiä sekä määrittää käyt-
töoikeuksia sivuihin, kansioihin, tiedostoihin, kieliin ja sivutyyppeihin. Voi luoda sivus-
tollesi suljetun alueen intranet- ja extranet-verkkoja varten ja voit sallia vierailijoiden
omien tilien rekisteröimisen sivullesi.

l Median hallinta. Sivustolla käytetyt kuvat, videot ja asiakirjat voidaan tallentaa palvelimen
omaan tietolähteeseen tai useisiin tietolähteisiin ja saattaa sitten käyttöön EPiServer
CMS -ohjelman mediapienoisohjelman kautta.

l Versionhallinta. Versionhallinta sisältää sivujen ja tiedostojen kattavan versiohistorian.
Oletusarvoisesti kaikki versiot säilytetään, joten mitä tahansa versiota voidaan katsella tai
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mikä tahansa versio voidaan peruuttaa milloin tahansa. Sivuversioita voidaan verrata
kolmella eri tavalla, joten sivuun tehdyt muutokset voidaan tarkistaa nopeasti.

l Globalisointi Uudet kielet aktivoidaan hallintaliittymästä, ja käyttötasot voidaan määrittää
kielikohtaisesti niin, että editoijat voivat luoda sivuja vain heille määritetyillä kielillä. Kor-
vaavat kielet ja varakielet voidaan määrittää sivun tasolla, jolloin globalisoitua sisältöä
näytettäessä tarjolla on eri vaihtoehtoja.

l Mukauttaminen. Markkinoijat voivat määritellä vierailijaryhmiä ja mukauttaa sisältöä
kohdennetuille vierailijoille. Mukautusominaisuuden avulla voidaan sovittaa ennalta
määritettyihin kriteereihin perustuvaa sisältöä, joten valituille vierailijoille voidaan näyttää
sovitettua sisältöä. Saatavana on useita sisäänrakennettuja kriteerejä, jotka ovat heti käyt-
tövalmiita.

l Monikanavainen julkaiseminen. Sivumallit voidaan vaivatta suunnitella siten, että niiltä
toimitetaan sisältöä eri kanaviin, esimerkiksi mobiilisisältöä ja suoratoistettua videokuvaa.
Kukin sivumalli voidaan määrittää tuomaan sisältöä yhdeltä tai useammalta sivutyypiltä,
jolloin editoijat voivat helposti luoda sisältöä useisiin lähtökanaviin.

l Työnkulut. Työnkulkutoimintoihin kuuluu muun muassa sen varmistaminen, että sisältö
hyväksytään ennen julkaisemista. Työnkulkua ja vastaavia tehtäviä hallitaan ja valvotaan
kätevästi hallinta- ja editointiliittymistä sekä sähköpostin välityksellä.

l Käyttöpaneeli. EPiServer OnlineCenter tarjoaa yleiskuvauksen sivustotoiminnoista sekä
vaivattoman pääsyn muihin integroituihin järjestelmiin. EPiServer OnlineCenter -ohjel-
man mukautettuun sivuston käyttöpaneeliin voidaan lisätä useita mukautettuja pienoiso-
hjelmia sivuston toimintojen valvontaa ja hallintaa varten.

Käyttäjäryhmät

EPiServer CMS -sivuston laatiminen ja käsittely käsittää useita eri käyttäjäryhmiä, kuten seur-
aavat:

l Vierailija. Sivuston kävijä, joka voi olla käyttäjätiliinsä kirjautunut rekisteröity käyttäjä.

l Editoija. Editoija on sivuston sisältöä luova ja muokkaava henkilö, joka voi käyttää editoin-
tiliittymää. Editoijat voivat toimia tehtävässään joko usein tai satunnaisesti, ja heillä voi
olla julkaisuoikeudet.

l Sivuston omistaja. Sivuston omistaja on henkilö, joka vastaa yleisesti yhdestä tai useam-
masta sivustosta. Hän luo sisältöä satunnaisesti, seuraa sivuston toimintoja sekä tarkistaa
ja julkaisee sisältöä. Omistaja voi myös olla markkinanäkökulmasta toimiva markkinoija.

l Järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvoja vastaa sivuston hallinnollisista tehtävistä,
kuten sivuston editoijien käyttöoikeuksien määrittämisestä. Hänellä on yleensä täysi käyt-
töoikeus sekä editointi- että hallintaliittymään.

l Kehittäjä. Kehittäjä on ohjelmointitaitoinen henkilö, joka työskentelee sivuston laatimisen
ja uusien toimintojen kehittämisen parissa. Hän luo sivumallit ja editoijien käyttämät sivut
ja lohkot.

Internet-sivun luomisen ja näyttämisen työnkulku

EPiServer CMS-sivun luomiseen ja näyttämiseen sisältyy lukuisia toimintoja ja menetelmiä, joita
ovat muun muassa seuraavat:
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1. Kun editoija kirjautuu sivustolle, järjestelmä hallitsee sitä, mitä hän voi tehdä ja missä sivu-
ston osassa.

2. Editoijat luovat sisältöä sivutyyppeihin ja työskentelevät sisältölohkojen ja sivun asettelun
parissa. Sisältö, kuten teksti, kuvat ja linkit, tallennetaan tietokantaan.

3. Kun vierailija saapuu Internet-sivulle, hänen käyttöoikeutensa ja hänen mahdollinen
jäsenyytensä määritettyihin vierailijaryhmiin sekä häntä koskevat kieliasetukset tark-
istetaan. Sisältö alkaa latautua näiden tekijöiden mukaan.

4. Seuraavaksi noudetaan sivuston graafinen ulkoasu sekä sivuun mahdollisesti linkitetyt
kuvat, videot tai asiakirjat.

5. Lopullinen sivusto kootaan ja näytetään käyttämällä asianmukaista sivumallia sivulla
vierailevan henkilön näyttölaitteesta riippuen.
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Käytön aloittaminen

Tässä osassa kerrotaan, kuinka EPiServer CMS -järjestelmään kirjaudutaan sisään. Sisäänkir-
jautumisvaihtoehtoja on useita: sivustoon voi kirjautua sisään muokkaajana tai järjestelmän-
valvojana, tai siihen voi kirjautua sisään automaattisesti.

Kysy järjestelmänvalvojalta, millainen käytäntö organisaatiossanne on.

Kirjautuminen
Voit avata tuotteen EPiServer sivuston seuraavasti:

1. Avaa verkkoselain ja anna halutun kirjautumismenetelmän URL-osoite, tai napsauta kir-
jautumispainiketta, jos sellainen on näkyvissä.

2. Anna kirjautumisikkunassa käyttäjänimi ja salasana ja napsauta Kirjaudu sisään.

3. Laajenna käytettävissä olevat käyttöoikeusasetukset sisältävä aloitusvalikko nap-
sauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.

4. Valitse valikosta liittymä, jota haluat käyttää.

5. Kun olet kirjautunut sisään, voit siirtyä verkkosivustoon integroituihin erilaisiin
järjestelmiin yläosan yleisvalikon kautta.

6. Yleisvalikko on pienennetty automaattisesti, ja sen voi avata uudelleen napsauttamalla
nuolta.

Yleisvalikosta siirtyminen

Yleisvalikossa CMS on kohta, josta EPiServer CMS -järjestelmän toimintoja käytetään. Käyt-
töoikeuksista riippuen seuraavat alueet ovat käytettävissä:
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l Muokkaa on muokkausnäkymä, johon saavutaan oletusarvoisesti kirjauduttaessa sis-
ään sivustoon. Siinä voidaan muokata julkaistavaa sisältöä.

l Hallinta on hallintanäkymä, jossa voidaan esimerkiksi hallita sivuston käyttöoikeuksia.

l Raportit-kohdassa voi tarkistaa sivuston ja etsiä esimerkiksi sivuja, joilla on katkenneita
linkkejä. Lisätietoja on osassa Raporttikeskus.

l Vierailijaryhmät-kohdassa järjestelmänvalvojat luovat ja muokkaavat eri kohderyhmiä,
joita käytetään sivuston sisällön mukauttamista varten. Lisätietoja on mukauttamista käsit-
televässä osiossa.

l Reaaliaikainen seuranta näyttää kulloisenkin liikenteen EPiServer CMS -pohjaisella
sivustolla.

Lisätietoja Käyttöpaneeli- Lisäosat- ja Haku-kohdista on osassaEPiServer -alustan ohjeissa.
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Yleiset toiminnot, työkalurivi ja ruudut

EPiServer CMS -ohjelmiston muokkausnäkymä sisältää työkalurivin ja ruutuja, joiden avulla pää-
set käyttämään olennaisia toimintoja käsitellessäsi sisältöä ja sen rakennetta. Jotkut painikkeet
eivät välttämättä ole käytettävissä asennuksessasi. Se merkitsee joko sitä, että sinulla ei ole
oikeutta käyttää niitä, tai sitä, että niitä ei ole vielä aktivoitu.

Käyttöliittymässä on kaksi tapaa muokata sisältöä:muokkaus sivulla ja kaikkien ominaisuuk-
sien muokkausnäkymä.

Seuraavia toimintoja käytetään yleisesti EPiServer -tuotteissa:

l Tilannekohtaiset toimenpiteet. Voit käyttää kulloinkin vain tilanteeseen liittyviä toi-
menpiteitä, kuten esikatselua muokatessasi sivua. Lisäksi jotkut vaihtoehdot, kuten sis-
ällön julkaiseminen tai poistaminen, ovat käytettävissä vain käyttöoikeuksia vastaan.
Siirtymisruutu tukee puurakenteen sivuja koskevia yleisiä toimenpiteitä, kun taas
työkalurivin kautta päästään tiettyä sisältöä koskeviin asiaankuuluviin toimiin. Kun
esimerkiksi valitset sivun muokattavaksi, oletuksena on, että muutat sivun sisältöä ja
julkaiset sen. Näin ollen käytettävissä ovat ainoastaan näihin toimintoihin liittyvät pain-
ikkeet.

l Ensisijaiset toimenpiteet. Jotkin toimenpiteet, kuten sivun siirtämisen vahvistaminen,
avataan uudessa ikkunassa. Tausta näkyy himmennettynä, mikä merkitsee sitä, että toi-
menpide on suoritettava loppuun ennen jatkamista. Toinen esimerkki on julkaisuvirta,
jossa julkaisupainikkeen kirkas väri osoittaa, että se on ensisijainen toimenpide.

l Toimenpidettä koskeva palaute ja huomautukset. Kun toimenpide, kuten sivun julkais-
eminen, onnistuu, näkyviin tulee vahvistusviesti.

Jotkin tilaviestit edellyttävät käyttäjän toimenpiteitä. Sisällön tilaviestien lukumäärä
esitetään symbolilla, ja viestissä voidaan pyytää käyttäjän toimenpiteitä esimerkiksi, jos
sivu sisältää virheitä.

l Työkaluvihje. Näet sivun tietoja työkaluvihjeinä, kun viet hiiren osoittimen esimerkiksi
painikkeiden ja puurakenteen sivujen päälle.

l Vedä ja pudota -toiminnot. Voit vetää sivuja, lohkoja ja mediatiedostoja käsittelemällesi
sivulle. Voit myös voit vetää puurakenteesta sivun, johon haluat luoda linkin. Katso Resur-
ssit.

l Näppäinkomennot. Näppäimistöä voidaan käyttää tavallisiin vakiotoimenpiteisiin
esimerkiksi sivupuussa tai tekstin muotoiluun RTF-editorissa. Näissä ohjeissa kuvataan
komennot, jotka ovat käytettävissä EPiServer CMS -mallisivustossa PC- tai Mac-tie-
tokoneella. Seuraavat ovat käyttöliittymän yleisimmät pikanäppäinkomennot:

Ctrl+c tai Cmd+c kopioi esimerkiksi puurakenteen sivun

Ctrl+x tai Cmd+x leikkaa

Ctrl+v tai Cmd+v liittää

Esc sulkee valintaikkunan tai ruudun

Delete tai Cmd+Delete poistaa esimerkiksi puurakenteen sivun

l Mukautettava käyttöliittymä. Voit vetää ruudut haluamaasi kokoon, kiinnittää asetuksia
ja lisätä käyttöä helpottavia pienoisohjelmia tuotteen EPiServer OnlineCenter käyt-
töpaneeliin, siirtymisruutuun ja resurssiruutuun.

l Eri aikavyöhykkeiden tuki. Järjestelmän ajanhallinta toimii pääasiassa seuraavalla
tavalla riippuen käyttämästäsi toiminnosta:
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Editointiliittymä. Paikallista aikavyöhykettä käytetään, kun käsittelet sisältöä
editointiliittymässä esimerkiksi julkaistessasi sisältöä tai määrittäessäsi julkais-
uaikataulua.

Hallintaliittymä. Hallintaliittymässä määritetyt ajoitetut työt suoritetaan palvelimen
ajassa. Useimmiten tämä on sama kuin paikallinen aika, mutta sivustoilla, joiden
editoijat ja järjestelmänvalvojat sijaitsevat eri maissa, palvelimen aika voi erota
paikallisesta ajasta. Kysy palvelimen ylläpitäjältä, millainen käytäntö organ-
isaatiossanne on.

Muokkaus sivulla -näkymä
Alla olevasta kuvasta näkyvät tässä dokumentaatiossa käytetyt käyttöliittymän osat nimineen.

Muokkaus sivulla -näkymässä voit käyttää mallisivuston seuraavia osia:

l Yleisvalikko on sivun yläosassa näkyvä siirtymävalikko.

l Työkalurivi näkyy sivun yläosassa, ja se sisältää kuhunkin tilanteeseen soveltuvat sis-
ällönmuokkaustyökalut.

Työkalurivillä on myös painikkeet uuden sivun ja lohkon luomiseen:

Lisää sivu ja Lisää lohko. Katso Sisällön luominen.

Katseluvaihtoehdot- ja Esikatselu-painikkeiden avulla sisältöä voidaan tar-
kastella eri tavoilla, kuten eri kielillä tai kuvantarkkuuksilla. Lisätietoja on koh-
dassa Esikatselu.
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Sisällön navigointipolut näkyvät työkalurivillä, ja ne näyttävät sisällön sijainnin
puurakenteessa. Voit siirtyä eri kohtiin sivustolla napsauttamalla nav-
igointipolkujen linkkejä.

l Sisältöalueella näytetään nykyinen sivu, lohko tai mediatiedosto. Se voi olla myös tietty
sivun alue, johon lisätään sisältöä vetämällä ja pudottamalla ja jossa sisältöä muokataan
RTF-editorilla.

l Siirtymisruutu sijaitsee vasemmalla, ja siinä näytetään sivuston sivut puurakenteena.
Siirtymisruudun painike avaa siirtymisruudun oletuslevyisenä. Tämän jälkeen
voit vetää ruudun haluamaasi kokoon ja kiinnittää sen ruudun kiin-
nityspainikkeella.

Siirtymisruudun välilehtirivi sijaitsee yläosassa, ja se sisältää puurakenteen tuot-
teen EPiServer CMS Sivut-välilehdellä ja tuotteen EPiServer Commerce
Tuotteet-välilehdellä. Lisäksi se sisältää sivuston aktivoidut kielet Sivustot-välile-
hdellä ja tehtävät Tehtävät-välilehdellä.

l Resurssiruutu sijaitsee oikealla, ja se sisältää kansiorakenteen, jossa näkyy lohkot,
mediatiedostot ja muita työkaluja, joita voidaan mukauttaa.

Resurssiruudun painike avaa resurssiruudun oletuslevyisenä. Tämän jälkeen
voit vetää ruudun haluamaasi kokoon ja kiinnittää sen ruudun kiin-
nityspainikkeella.

Resurssiruudun välilehtirivi sijaitsee yläosassa, ja se sisältää lohkokirjaston
Lohkot-välilehdellä ja mediakirjaston Media-välilehdellä.

l Pikaikkunassa voidaan muokata tietyn ominaisuuden sisältöä, kuten muuttaa lohko- tai
linkkikohteiden lajittelujärjestystä. Sisällön muokkauksen lopuksi valitse Valmis. Muu-
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tokset tallennetaan automaattisesti.

l Kaikki ominaisuudet -painike avaa näkymän, jossa voidaan muokata sisällön kaikkia
ominaisuuksia. Katso kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä.

l Ruutujen asetukset on kohta, jossa ruutuihin voidaan lisätä pienoisohjelmia ja muuttaa
niiden järjestystä.

l Ruudun kiinnityksellä voidaan kiinnittää siirtymisruutu ja resurssiruutu. Jos ruutua on
laajennettu, ruudun kiinnittäminen tallentaa asetukset, jolloin ne ovat käytössä kir-
jautuessasi sivustoon seuraavan kerran.

l Ilmoituspalkissa näytettävät ilmoitukset kertovat esimerkiksi, kuinka moni sivu käyttää
samaa sisältöä tai voidaanko sisältö kääntää toiselle kielelle.

l Automaattinen tallennus tallentaa sisällön kaikki muutokset automaattisesti.

l Toimenpidevalikko on työkalurivissä näkyvä tilanteen mukaan muuttuva yhdis-
telmäpainike. Sen julkaisuvaihtoehdot muuttuvat sisällön tilan ja käyttäjän käyt-
töoikeuksien mukaan.

l Sisällön tila kertoo lyhyesti esimerkiksi, onko sisältö julkaisuvalmis tai onko sen julkaisu
ajoitettu.

l Pikavalikossa näytetään ruudun tai pienoisohjelman valittavissa olevat vaihtoehdot riip-
puen tilanteesta, kuten sivun kopioinnista tai siirtämisestä. Näitä vaihtoehtoja voidaan
käyttää myös viemällä hiiren osoitin sivujen, lohkojen, kansioiden ja mediatiedostojen
päälle puurakenteessa. Katso Sisällön luominen.
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l Pienoisohjelmien asetukset. Tämän kohdan vaihtoehdoilla sisältöä voidaan näyttää
muilla kielillä ja siirtää roskakoriin.

Lisätietoja sivun muokkausnäkymästä saat kohdasta Muokkausnäkymän käyttäminen.

Kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä
Alla olevasta kuvasta näkyvät tässä dokumentaatiossa käytetyt käyttöliittymän osat nimineen.

Kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä voit käyttää oletusasennuksen seuraavia
alueita:

l Sivuasetukset ja Lohkoasetukset sisältävät tilatietoja ja tärkeitä ominaisuuksia
(kuvassa numero 1).

l Välilehtirivillä näytetään kuhunkin sisältötyyppiin liittyvät välilehdet, ja sen asetukset void-
aan asettaa määrityksellä (kuvassa numero 2).

l Välilehtisisällössä näytetään valitun välilehden ominaisuudet (kuvassa numero 3).

l Muokkaus sivulla -painike avaa näkymän, jossa sisältöä voidaan muokata suoraan
sivulla.

Lisätietoja kaikkienominaisuuksien muokkausnäkymästä saat kohdasta Muokkausnäkymän käyt-
täminen.

Siirtymisruutu
Siirtymisruudussa on sivun puurakenne ja muita pienoisohjelmia sovelluksessa liikkumista
varten. Niitä voidaan mukauttaa. Voit vetää ruudut haluamaasi kokoon, kiinnittää asetukset ja
lisätä pienoisohjelmia ohjelman EPiServer OnlineCenter käyttöpaneeliin sekä ruutuihin helppoa
käyttöä varten.

Kohdassa Pienoisohjelmien hallinta on luettelo käytettävissä olevista pienoisohjelmista sekä
ohjeet niiden lisäämiseen käyttöpaneeliin tai ruutuihin.

Oletusasennuksessa siirtymisruutu sisältää seuraavat välilehdet:

l Sivut. Tässä kohdassa voit liikkua sivujen välillä ja muuttaa sivuja tuotteen EPiServer
CMS puunäkymässä. Jos sivustossa on useita sivuja, tiettyä sivua voidaan etsiä
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kirjoittamalla sivun tunnus tai avainsana (sivun nimi tai sisältö) hakukenttään. Kaikki
kyseistä avainsanaa vastaavat sivut näytetään luettelossa. Valitse haluamasi sivu tai
tyhjennä hakukenttä napsauttamalla ja yritä uudelleen. Jos haluat muuttaa sivuston
rakennetta siirtämällä, kopioimalla tai poistamalla sivuja, katso Sivuston rakenteen
muokkaaminen.

l Sivustot. Tässä kohdassa voit käsitellä sisältöä useilla kielillä. Katso Sisällön glob-
alisointi ja Kieliasetusten määrittäminen.

l Tehtävät. Tuotteen EPiServer CMS toimintoihin liittyvät tehtävät edellyttävät käyttäjän
toimia. Tehtäviä voidaan jakaa joko ryhmille tai yksittäisille henkilöille. Jos esimerkiksi
editoija, jolla ei ole julkaisuoikeutta, asettaa sivun tilaksi Valmis julkaistavaksi,
järjestelmä luo tehtävän, joka linkitetään kyseiseen sivuun. Näin joku muu, jolla on julkais-
uoikeudet, voi tarkistaa ja julkaista sivun. Katso lisätietoja kohdasta Sisällön tal-
lentaminen ja julkaiseminen.
Tehtävät-välilehdellä voidaan suodattaa seuraavia tehtäviä:

Luonnos. Ei valmis -tilassa oleva sisältö, jota ei ole vielä julkaistu.

Hylätty. Sisältö, joka on lähetetty hyväksyttäväksi julkaisua varten mutta joka on
hylätty.

Valmis julkaistavaksi. Hyväksyntää odottava sisältö, joka on Valmis julkais-
tavaksi -tilassa.

Omat tehtävät. Sivut, jotka sinun on hyväksyttävä työnkulussa. Katso
Työnkulkujen käyttö.

Merkitty parhaillaan muokattavaksi: Sivut ja lohkot, jotka olet merkinnyt par-
haillaan muokattaviksi kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä. Tätä luette-
loa voi käyttää muistutuksena sivujen muokkausmerkinnän poistamisesta, kun
niiden muokkaus on lopetettu.

Äskettäin muutetut. Sivuston sisältö, jota on äskettäin muutettu. Lisätietoja on
Äskettäin muutetut -pienoisohjelmassa.

Resurssiruutu
Resurssiruutu sisältää kansiorakenteen, jossa näkyy lohkot, mediatiedostot ja muita työkaluja,
joita voidaan mukauttaa. Voit vetää ruudut haluamaasi kokoon, kiinnittää asetukset ja lisätä
pienoisohjelmia ohjelman EPiServer OnlineCenter käyttöpaneeliin sekä ruutuihin helppoa käyt-
töä varten.
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Oletusasennuksessa resurssiruutu sisältää seuraavat välilehdet:

l Lohkot. Tässä kohdassa voit käsitellä sivuston uudelleen käytettävää sisältöä. Lisätietoja
saat kohdasta Lohkojen hallinta.

l Media. Tässä kohdassa voit käsitellä sivuston kuvia, videoita, asiakirjoja ja muita resur-
sseja. Lisätietoja on kohdassa Median hallinta.

Kohdassa Pienoisohjelmien hallinta on luettelo käytettävissä olevista pienoisohjelmista sekä
ohjeet niiden lisäämiseen käyttöpaneeliin tai ruutuihin.
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Mallisivusto ja kohdemallit

Alloy-mallisivusto on täysin toimiva verkkosivusto, joka esittelee EPiServer CMS -ohjelman
ominaisuuksia. Mallit sisältävät sisäänrakennettuja toimintoja, kuten luokittelun ja lohkot, jotka tar-
joavat monia mahdollisuuksia dynaamisten sivustojen luomisessa. Mallipaketin saa lataamalla
ja asentamalla EPiServer CMS -ohjelman.

Jotkin malleista tukevat reagoivaa suunnittelua, jossa näkymän koko sovitetaan käytössä
olevan laitteen selainikkunan kokoon. Kehittäjät voivat ottaa käyttöön reagoivan suunnittelun
tuen sivuston sisällössä. Lisätietoja on kohdassa EPiServer CMS SDK > Developer Guide.

Esimerkkimallit on suunniteltu reagoivan suunnittelukonseptin pohjalta, eli näytetty sisältö riip-
puu sivuston tarkasteluun käytetystä laitteesta ja sen kuvatarkkuudesta. Sisältöä hallitaan osina
käyttämällä lohkoja tai sivuja, joita voidaan pudottaa sisältöalueille mukautettua näyttötapaa
varten. Koko sisältö tai sen osa näytetään 1/3-, 2/3- tai täysleveydellä sen mukaan, paljonko tilaa
on käytössä.

EPiServer CMS tarjoaa useita erilaisia tapoja sivustojen ja toimintojen rakentamiseen. Tässä
kuvattu mallisivusto on pelkkä esimerkki, jonka on tarkoitus toimia ohjeena ja inspiraationa.

Alloy-mallisivusto on keksityn yhtiön sivusto, joka on rakenteeltaan seuraavanlainen:

l Start – sivuston pääsivu, joka sisältää ohjeita sivustossa liikkumiseen sekä alatunnisteet.

l Alloy Plan, Alloy Track ja Alloy Meet – tuotteiden esittelyt ja tuotesivut.

l About us – tietoa yhtiöstä sekä yhteystietosivut.

l Search – perustuu hakusivutyyppiin ja mahdollistaa hakujen teon sekä hakutulosten näyt-
tämisen.

l Campaigns – säilösivu, jolla on esimerkki Siirtymissivu-tyyppiin perustuvasta kam-
panjasivusta.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/EPiServer-CMS/
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Huomautus Kaikkia sivuja ei voi esikatsella, koska niitä käytetään vain säilösivuina.
Säilösivut on merkitty sivupuurakenteessa tietyllä symbolilla. Katso Sisällön
luominen. Säilösivuille ei voi myöskään johtaa linkkejä.

Mallisivut ja -lohkot
Mallisivusto koostuu erityyppisistä sivuista ja lohkoista, jotka on sovitettu erityisesti Alloyn tyyp-
pisille yhtiösivustoille. Mallipakettiin kuuluvat sivutyypit ja lohkotyypit kuvataan myöhemmin
tarkemmin toimintoineen sekä loppukäyttäjille tarkoitettuine asetuksineen. Jos olet ohjel-
mankehittäjä, voit asentaa Alloy-malliprojektin ohjelmankehitysympäristöösi ja tutkia tarkemmin,
miten mallit on rakennettu.
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Muokkausnäkymän käyttäminen

Kun valitset sisältöä muokattavaksi, työkalurivillä näkyvät seuraavat valinnat:

Valinnat tai Julkaise: Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista, jotka
tulevat näkyviin yhdistelmäpainikkeessa:

l Vaihtoehdot-painike näkyy, kunnes muutat jotain sivulla.

l Julkaistaanko?-painike näkyy, kun muutat sivun sisältöä, ja se
muuttuu käyttöoikeuksistasi riippuen. Julkaisuvaihtoehto näkyy
oletusarvoisesti ensisijaisena toimenpiteenä. Jos sinulla on käyt-
töoikeudet sivujen julkaisuun, näkyvissä ovat sekä Julkaise- että
Valmis julkaistavaksi -vaihtoehdot. Jos sinulla ei ole käyt-
töoikeuksia sivujen julkaisuun, näkyvissä on ainoastaanValmis
julkaistavaksi -vaihtoehto.

Lisää sisältöä. Työkalurivillä on yhdistelmäpainike, jossa on valittavissa
kaksi toimintoa: Uusi lohko tai Uusi sivu. Anna kohteelle nimi ja valitse
sisältötyyppi. Jos kyseessä on uusi sivu, luonnos luodaan valitsemasi
sivun alapuolelle. Jos kyseessä on uusi lohko, sinua kehotetaan val-
itsemaan lohkokirjasto. Jos haluat luoda uuden sivun tai lohkon, katso
Sisällön luominen.

Kaikki ominaisuudet. Tätä napsauttamalla voidaan avata sisällön
kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä. Oletusnäkymä on muokkaus
sivulla.

Sisällön muokkaaminen suoraan sivulla

Tekstiä voi oletusarvoisesti muokata suoraan sivulla tavallisilla tekstinkäsittelytoiminnoilla.
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Olemassa olevaa sivua muokataan seuraavasti:

1. Valitse siirtymisruudun puurakenteesta sivu, jota haluat muokata. Voit muokata
korostettuja sisältöalueita.

2. Siirrä hiiren kohdistin muokattavan sisällön päälle ja napsauta sitä. Ominaisuuden nimi
näytetään, kun hiiren osoitin viedään sen päälle, lukuun ottamatta sisältöaluetta.

3. Tee tarvittavat muutokset. Jos haluat muotoilla tekstiä ja kopioida sitä muista ohjelmista,
katso RTF-editorin käyttäminen. Voit myös luoda lohkon, joka sisältää esimerkiksi main-
ospalkin tai uutisen, ja lisätä sen muokattavalle sivulle. Lohkoista on apua, kun sis-
ältökomponentteja halutaan jakaa ja käyttää uudelleen sivuston eri osissa. Jos haluat
lisätietoja lohkojen luomisesta, katso Lohkot.

4. Valitse lopuksi Valmis. Muutokset tallennetaan automaattisesti ja sivusta luodaan uusi
versio.

5. Kun olet valmis, julkaise sivu kohdan Sisällön tallentaminen ja julkaiseminen ohjeilla.
Voit myös kumota tekemiäsi muutoksia ja tehdä niitä uudelleen.

Jos haluat muuttaa sivuston rakennetta siirtämällä, kopioimalla tai poistamalla sivuja, katso Sivu-
ston rakenteen muokkaaminen.

Vinkki Kun teet muokkauksia sivulla, näet sivun asetukset vierittämällä hiiren rullaa.

Sisällön tila työkalurivillä

Kun sisältöä muokataan täydessä leveydessä, tilatietoja näytetään täydessä tekstimuodossa
työkalurivillä seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Kynäsymboli tarkoittaa, että sisältöä ei voi muokata, ennen kuin joitakin asetuksia, kuten aika-
ohjattu julkaiseminen, peruutetaan.

Kun siirtymisruutu ja resurssiruutu on kiinnitetty, työkalurivillä näytetään seuraavat sisältöön
liittyvät tilasymbolit:

Julkaistun sivun tai lohkon tila on Julkaistu versio, eikä sen kohdalla
näytetä tilasymbolia.

Jos sivu tai lohko on asetettu valmiiksi julkaistavaksi, sen tila on Valmis
julkaistavaksi.

Jos uutta sivua tai lohkoa ei ole vielä julkaistu tai asetettu julkaistavaksi, sen
tila on Ei valmis.

Jos julkaistuun sivuun tai lohkoon tehdään muutoksia ja sitä ei ole vielä
julkaistu uudelleen, sen tila on Ei valmis. Tila voi olla myös Valmis julkais-
tavaksi. Jos sivua tai lohkoa ei hyväksytty, sen tila on Hylätty.

Julkaistavaksi ajoitettu sivu tai lohko:

l Uuden tila on Julkaistu

l Muutetun tila on Viivästetty julkaiseminen
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Sisällön muokkaaminen pikaikkunassa

Pikaikkunassa voit vetää ja pudottaa sivuja ja lohkoja sisältöalueelle. Voit myös luoda uuden
lohkon ja lajitella kohteita vetämällä ja pudottamalla. Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
Jos painat Esc-näppäintä, ruutu suljetaan tallentamatta muutoksia.

Kaikkien ominaisuuksien muokkaaminen
Sisällössä voi olla metatietoja ja muita ei-näkyviä ominaisuuksia. Kaikki ominaisuudet -
näkymässä voit muokata kaikkia tällaisia ominaisuuksia. EPiServer CMS -mallisivustossa jokais-
elle sisältötyypille on määritetty välilehdet, mutta kokoonpano voi erota sivustollasi käytettävissä
kohdemalleissa. Kysy järjestelmänvalvojalta, millainen käytäntö organisaatiossanne on.

Lisätietoja kaikkien ominaisuuksien muokkaamisesta saat tuotekohtaisista kuvauksista.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kaikki ominaisuudet. Tätä napsauttamalla voidaan avata sisällön kaikkien ominaisuuk-
sien muokkausnäkymä. Oletusnäkymä on muokkaus sivulla.

Lisää esimerkiksi luokka napsauttamalla.

Selaa esimerkiksi lomakkeita napsauttamalla.

Poista esimerkiksi luokka napsauttamalla.

Esikatselu
Katso kohdassa Esikatselu kuvatut katseluvaihtoehdot.
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Sisällön tallentaminen ja julkaiseminen

Voit esikatsella sivua sitä käsitellessäsi, ja tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti. Valit-
tavana on eri vaihtoehtoja käyttöoikeuksiesi mukaisen julkaisuoikeuden perusteella. Kun
editointi on valmis, jätä sivu tarkistusta tai julkaisemista varten, tai jatka sen käsittelyä.

Voit luoda uuden sivun tai muokata olemassa olevaa sivua julkaisua varten kohdissa Muokkaus-
näkymän käyttäminen ja Sisällön luominen kuvatulla tavalla.

Aina kun aloitat sivun käsittelyn sen tallentamisen jälkeen, saat luonnosversion. Lohkojen, medi-
atiedostojen ja sivujen versioiden hallinnasta on lisätietoa kohdassa Versioiden hallinta.

Automaattisen tallennuksen käyttö

Käsitellessäsi sivua näet, että se tallennetaan automaattisesti, ja järjestelmä luo sille aikaleiman.
Napsauta Kumotaanko? ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

l Kumoa, jolla hylätään muokattavaan sisältöön tekemäsi muutokset. Jos muokkaat sis-
ältöä pikaikkunan ollessa avattuna, valitse Valmis ja sitten Kumoa.

l Tee uudelleen, jos hylkäsit muutokset Kumoa-toiminnolla ja haluat palauttaa ne

l Palauta julkaistuun versioon, jolla palautat viimeksi julkaistun version.

Jos samaa sisältöä muokkaa samaan aikaan useita editoijia, oletusarvoisesti käytetään jaettua
luonnosta. Kaikki muutokset tallennetaan tällöin samaan versioon. Katso Jaetun luonnosversion
muokkaaminen. On myös mahdollista luoda uusi versio.

Sivun julkaiseminen
Sisällön julkaisemiseen EPiServer CMS -ohjelmassa on eri vaihtoehtoja riippuen siitä, mitä
nimenomaista sisältöä käsittelet.

Yhdistelmäpainiketta napsauttamalla avautuu valikko, jossa on useita vaihtoehtoja. Nämä vaih-
toehdot ovat erilaiset käyttöoikeuksista ja sisältöversion tilasta riippuen.
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Julkaisupainikkeella saat tietoja siitä, milloin sivua on viimeksi muutettu ja tallennettu ja kuka sitä
on muuttanut. Napsauttamalla Katso sivustolla voit tarkastella julkaistua sivua sellaisena kuin
kävijät sen näkevät.

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot käyttöoikeuksistasi riippuen:

l Julkaise. Tätä vaihtoehtoa varten sinulla on oltava käyttöoikeudet sivujen julkaisuun. Kun
olet valmis ja valitset vaihtoehdon Julkaise, painike katoaa ja muutokset ovat heti vieraili-
joiden nähtävissä. Onnistunut julkaisu vahvistetaan toimenpidettä koskevalla palaut-
teella, ja sivun tilaksi määritetään Julkaistu.

l Valmis julkaistavaksi. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lähettää sivun tarkistukseen
julkaisun valmistelua varten. Vaihtoehto valitaan useimmiten silloin, kun käyttäjällä ei ole
käyttöoikeuksia tiedon julkaisuun. Sen sijaan sivu voidaan ennen sen julkaisua osoittaa
hyväksyttäväksi henkilölle, jolla on käyttöoikeudet. Kun olet valmis ja valitset vaihtoehdon
Valmis julkaistavaksi, sivu lähetetään hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi henkilölle, jolla
on julkaisuoikeudet. Vaikka sinulla olisikin oikeus julkaista tietoja, voit halutessasi antaa
jonkun toisen käydä sivun läpi. Sivuun ei voi tehdä muutoksia, jos se on määritetty julkais-
uvalmiiksi. Kun sivu on määritetty valmiiksi julkaisua varten, käytettävissä ovat seuraavat
vaihtoehdot:
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Peru ja muokkaa Jos olet editoija, jolla ei ole julkaisuoikeuksia, valitse tämä vaih-
toehto, mikäli olet lähettänyt sivun tarkistukseen mutta haluat sen takaisin
lisämuokkausta varten.

Hyväksy ja julkaise Valitse tämä vaihtoehto, jos sinut on määritetty hyväksymään
julkaisuun tarkoitettuja sivuja.

Hylkää muutokset Valitse tämä vaihtoehto, jos sinut on määritetty hyväksymään
julkaisuun tarkoitettuja sivuja. Jos hylkäät muutokset, sivun tilaksi määritetään
Hylätty ja vierailijoille näytetään viimeisimmäksi julkaistu versio.

l Ajoita julkaisemista varten. Voit ajoittaa juuri luomasi sivun ja juuri muokkaamasi
olemassa olevan sivun julkaisun. Valittuasi tämän vaihtoehdon avautuu ikkuna, jossa voit
valita sivun julkaisemisen aloituspäivämäärän. Ota ajoitettu julkaiseminen käyttöön nap-
sauttamalla Ajoita julkaisemista varten tai valitse Poista aikataulu ja muokkaa, jos
haluat jatkaa muokkausta. Kun ajoitat uuden sivun, puurakenteeseen ilmestyy kellon sym-
boli .
Yleensä sivujen päivitys on jatkuvaa eivätkä sivut vanhene, mutta voit määrittää julkais-
emisen lopetuspäivämäärän. Katso kohta Lopetuspäivämäärän määrittäminen.

Ajoitettuun sivuun ei voi tehdä muutoksia. Kun ajoitat sivujen tai lohkojen julkaisemisen,
sinulla on mahdollisuus luoda uusi luonnosversio. Valitse Vaihtoehdot > Uusi luonnos
täältä, niin uusi luonnosversio aukeaa muokattavaksi.
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l Palauta julkaistuun. Voit hylätä muokkaamasi sivun muutokset ja palauttaa viimeis-
immäksi julkaistun version.

l Julkaise uudelleen. Voit valita sivun aikaisemmin julkaistun version Versiot-pienoiso-
hjelmasta ja julkaista sen uudelleen napsauttamalla Julkaise uudelleen.

Vinkki Voit ajoittaa useita sivujen ja lohkojen versioita julkaisua varten. Esimerkkinä
on tilanne, jossa hallitaan useita kampanjoita ja ajoitetaan useita mainospalkkeja
siirtymissivulla. Painikkeella Uusi luonnos täältä luodaan toinen versio ajoitusta
varten.

Huomautus Jos kaksi käyttäjää käsittelee samaa sivua samanaikaisesti, järjestelmä
näyttää varoituksen siitä, että tehdyt muutokset saatetaan korvata. Voit välttää ver-
sioristiriidat käyttämällä kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymän ominaisuutta
Merkitse pysyvästi parhaillaan muokattavaksi.

Huomautus Jos yrität kopioida ja liittää sisältöä puurakenteeseen, jossa sinulla ei ole
julkaisuoikeutta, liitetystä sisällöstä luodaan luonnosversio.

Lopetuspäivämäärän määrittäminen
Voit valita tietyn päivämäärän ja ajan, jonka jälkeen sisältöä ei enää näytetä vierailijoille. Tämä
valinta määritetään kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä.

1. Valitse avattavasta Työkalut-luettelosta Hallitse vanhentumista ja arkistointia.

2. Valitse päivämäärä ja aika, jolloin haluat sivun tai blogin julkaisun loppuvan, tai valitse
Nyt, jos haluat sen loppuvan heti. Voit lisäksi kirjoittaa osoitteen, jonne haluat arkistoida
sisällön.

3. Vahvista, että et halua jatkaa sisällön julkaisemista, napsauttamalla Tallenna, tai hylkää
muutokset napsauttamalla Poista vanhentumispäivämäärä. Kun määrität sivulle
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julkaisun lopetuksen, puurakenteeseen ilmestyy kellosymboli .

Julkaisemisen lopettamisen sijaan voit poistaa kyseisen sisällön sivustolta kohdassa Sisällön
siirtäminen, kopiointi ja poistaminen kuvatulla tavalla tai poistaa sen pysyvästi kohdassa
Roskakorin sisällön hallinta kuvatulla tavalla.
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Sisällön luominen

Sisältö voi tarkoittaa esimerkiksi CMS:n sivuja ja lohkoja tai Commercen katalogin kohteita. Seur-
aavassa osiossa kuvataan eri sisältötyyppien luominen kohteessa EPiServer.

Sivujen luominen
Kun luot sivua CMS:ssä, sinun on valittava sivutyyppi. Kaikki tietyssä solmussa käyttöoikeuksien
mukaan valittavissa olevat sivutyypit on luetteloitu ryhmissä. Tavallisimmat sivutyypit ovat ole-
tusarvoisesti Suositellut sivutyypit -ryhmässä. Määrityksissä on kuitenkin voitu luoda muita ryh-
miä.

Tässä esimerkissä sivu luodaan mallisivuston Vakiosivu-sivutyypin perusteella:

1. Valitse puurakenteessa sivu, johon uusi sivu sijoitetaan. Uusi sivu luodaan valitsemasi
sivun alle.

2. Valitse Uusi sivu siirtymisruudun pikavalikosta tai työkalurivin Lisää-painikkeen kautta.

3. Kirjoita Sivun nimi -kohtaan sivun nimi. Muussa tapauksessa nimeksi tulee auto-
maattisesti Uusi sivu. Sivun nimi näkyy puurakenteessa ja valikoissa.

4. Korosta sivutyyppi hiiren osoittimella. Sivutyypit on ryhmitetty yhteen yleisimpien käyt-
tötarkoitusten mukaisesti. Valitse sivutyypiksi Vakiosivu.

5. Aloita muokkaaminen suoraan sivulla. Kohdat Ensisijainen sisältö ja Toissijainen sis-
ältö ovat korostettuja muokkauskenttiä, joihin tiedot kirjoitetaan. Voit vaihtaa kaikkien
ominaisuuksien muokkaustoiminnossa, muokataanko tekstiä, ladataanko kuvia,
luodaanko linkkejä vai käsitelläänkö taulukoita RTF-editorissa. Ensisijainen sisältö -
kentän teksti näkyy sivun keskellä ja Toissijaisen sisältö -kentän teksti sivun oikeassa
sarakkeessa.

6. Esikatselu-toiminnon avulla voit esikatsella eri kohteita, kuten mediakanavia. Muutokset
tallennetaan automaattisesti. Voit jatkaa sivun käsittelyä.
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7. Valitse lopuksi Julkaise, niin sivu tulee vierailijoiden nähtäville ja näkyviin valikoissa. Voit
myös lähettää sivun tarkistettavaksi valitsemalla Valmis julkaistavaksi.

Tallennus- ja julkaisuvaihtoehtojen sekä muutosten kumoamis- ja uudelleentekovaihtoehtojen
kuvaukset näet kohdasta Sisällön tallentaminen ja julkaiseminen.

Jos haluat muuttaa sivuston rakennetta siirtämällä, kopioimalla tai poistamalla sivuja, katso Sivu-
ston rakenteen muokkaaminen.

Sisällön tila työkalurivillä

Kun sisältöä muokataan täydessä leveydessä, tilatietoja näytetään täydessä tekstimuodossa
työkalurivillä seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Kynäsymboli tarkoittaa, että sisältöä ei voi muokata, ennen kuin joitakin asetuksia, kuten aika-
ohjattu julkaiseminen, peruutetaan.

Kun siirtymisruutu ja resurssiruutu on kiinnitetty, työkalurivillä näytetään seuraavat sisältöön
liittyvät tilasymbolit:

Julkaistun sivun tai lohkon tila on Julkaistu versio, eikä sen kohdalla
näytetä tilasymbolia.

Jos sivu tai lohko on asetettu valmiiksi julkaistavaksi, sen tila on Valmis
julkaistavaksi.

Jos uutta sivua tai lohkoa ei ole vielä julkaistu tai asetettu julkaistavaksi, sen
tila on Ei valmis.

Jos julkaistuun sivuun tai lohkoon tehdään muutoksia ja sitä ei ole vielä
julkaistu uudelleen, sen tila on Ei valmis. Tila voi olla myös Valmis julkais-
tavaksi. Jos sivua tai lohkoa ei hyväksytty, sen tila on Hylätty.

Julkaistavaksi ajoitettu sivu tai lohko:

l Uuden tila on Julkaistu

l Muutetun tila on Viivästetty julkaiseminen
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Lohkojen luominen
Voit myös luoda lohkon, joka sisältää esimerkiksi mainospalkin tai uutisen, ja lisätä sen muokat-
tavalle sivulle. Lohkoista on apua, kun sisältökomponentteja halutaan jakaa ja käyttää uudelleen
sivuston eri osissa. Jos haluat lisätietoja lohkojen luomisesta, katso Lohkot.

Muihin sisältötyyppeihin perustuvan sisällön luom-
inen
Sisältö voi olla esimerkiksi katalogin kohteita, kuten tuotteita ja variantteja, kohteessa EPiServer
Commerce. Tämäntyyppistä sisältöä luodaan samalla tavalla kuin sivuja ja lohkoja CMS:ssä.
Sisältö voi olla myös mediatiedostoja, kuten kuvia ja asiakirjoja, joita hallitaan resurssiruudun
Media-välilehdellä. Katso lisätietoja kohdasta Resurssit – jaetun sisällön käyttö.
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Esikatselu

Tuotteessa EPiServer CMS on mahdollista esikatsella muokattavaa sisältöä sellaisena kuin se
näkyy eri viestintäkanavissa, kuten älypuhelimissa.

Käytettävissä ovat seuraavat sisällön esikatseluvaihtoehdot:

Esikatsele: Esikatsele sisältöä sellaisena kuin vierailijat sen näkevät. Palaa takaisin
editointiliittymään napsauttamalla painiketta uudelleen.

Näytä asetukset: Napsauta silmäsymbolia ja valitse sisällön esikatselu jollakin seur-
aavista asetuksista:

l Kielet. Kun näyttöasetusten valikko on auki, voit katsella sivun sisältöä valitulla
kielellä. Jos sivuston editointiliittymässä on aktivoituna muita kieliä, voit valita
haluamasi kielen avattavasta valikosta ja kääntää sisällön kohdan Sisällön
globalisointimukaan.

l Vierailijaryhmät: Voit tarkastella sivun sisältöä sellaisena kuin sivustolle
määritetyt vierailijaryhmät sen näkevät. Lisätietoja on kohdassa Sisällön
mukauttaminen.

l Viestintäkanavat: Tällä valinnalla voit tarkastella sisältöä tuotteen EPiServer
CMS mallisivuston esiasetuksilla: Automaattinen,Mobiililaite ja Internet. Val-
itse sen jälkeen määritetty tarkkuus, kuten esimerkiksi laajakuvanäyttö tai äly-
puhelin.

Vinkki Esikatsele- ja Näytä asetukset -toimintoja voi käyttää eri yhdistelminä.

Esimääritysten esikatseluasetukset ovat pysyviä, joten valittu asetus pysyy käytössä useita sivuja
katseltaessa. Esikatseluasetus pysyy käytössä myös silloin, kun sivua muokataan suoraan
sivulla. Esikatselu poistetaan kuitenkin käytöstä, jos kaikkien ominaisuuksien
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muokkausnäkymään siirrytään tai uusia sivuja ja lohkoja aletaan luoda. Jos esikatselu
lopetetaan napsauttamalla silmäsymbolia, sivulla käytetään jälleen oletusasetuksia.

Sivuston määritysten mukaan esimääritykset voivat näyttää samoilta kuin seuraavissa mallis-
ivuston esimerkeissä:
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RTF-editorin käyttäminen

Suuri osa verkkosivun sisällöstä, kuten tekstisisältö, muotoilu, kuvat, taulukot ja linkit muihin
sivuihin tai asiakirjoihin, lisätään TinyMCE-RTF-editorissa.

EPiServer CMS sisältää rajoitetut muokkaustoiminnot (painikkeet), jotka ovat tavallisesti akt-
ivoituina mallisivustossa. Järjestelmänvalvoja voi ottaa editorin painikkeita käyttöön tai pois
käytöstä tuotteen EPiServer CMS hallintanäkymässä.

EPiServer CMS sisältää seuraavat painikkeet:

Lisää tai muokkaa
linkkiä

Tuo näkyviin linkkivalintaikkunan linkin lisäämistä tai
muokkaamista varten. Se näkyy himmennettynä, kunnes val-
itset hyperlinkkiin sisällytettävän tekstin. Katso Linkkien luom-
inen.

Poista linkki Poistaa linkin valitusta tekstistä. Se on himmennettynä,
kunnes viet kohdistimen hyperlinkkiin.

Lisää kuva Voit lisätä kuvan sivun editorialueella ja muuttaa kuvan
ominaisuuksia. Katso Kuvien lisääminen ja muokkaaminen.

Muokkaa kuvaa Muokkaa sivulla olevaa kuvaa.

Lisää tai muokkaa
upotettua mediaa

Lisää sivun editorialueelle mediasisältöä, esimerkiksi video.
Katso Upotetun median lisääminen.

Lisää tai muokkaa
dynaamista sis-
ältöä

Lisää dynaamista sisältöä käyttämällä muiden sivujen sis-
ältöä sivun päivittämiseksi. Tämä tarkoittaa, että tiedot tar-
vitsee muuttaa vain yhdessä paikassa, minkä jälkeen kaikki
sivut, joissa käytetään samoja tietoja, päivittyvät.

Lisää mukautettua
sisältöä

Lisää tai muokkaa mukautettua sisältöä. Se on him-
mennettynä, kunnes valitset mukautettuun sisältöön sis-
ällytettävän tekstin. Katso Mukautetun sisällön lisääminen.
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Leikkaa Leikkaa valittu teksti ja aseta se leikepöydälle.

Kopioi Kopioi valittu teksti ja aseta se leikepöydälle.

Liitä Liitä leikepöydän sisältö tekstimuodossa sivun edit-
orialueelle.

Vaihtele muo-
toillun tekstin /
pelkän tekstin
välillä

Vaihtele sivun editorialueelle lisättävän muotoillun tekstin ja
pelkän tekstin välillä. Katso Tekstin kopioiminen muista
ohjelmista.

Liitä Wordistä Liitä sisältöä sivun editorialueelle. Kaikki Wordin muotoilut
häviävät sisällöstä.

Lihavointi
Kursivointi

Valitse tekstin yksittäisiä sanoja ja muokkaa niitä lihav-
oimalla tai kursivoimalla. Voit poistaa kaiken muotoilun val-
itsemalla tekstin ja valitsemalla sitten tyylin avattavasta
Tyylit-luettelosta.

Järjestämätön lista Luo tekstistä luettelomerkein varustettu luettelo asettamalla
kohdistin.

Järjestetty lista Luo tekstistä numeroitu luettelo asettamalla kohdistin.

Tyylit Näyttää avattavan luettelon käytettävissä olevista tekstin muo-
toilun tyylimuodoista (heijastaa sivuston CSS-tyyliohjeita).

Kumoa
Tee uudelleen

Kumoa edellisiä toimenpiteitä tai tee uudelleen.

Näytä HTML-läh-
dekoodi

Näyttää html-koodin. Voit vaihtaa HTML-tilan näkyviin, tark-
istaa koodin ja tehdä sivuun haluamiasi muutoksia.

Kokoruututila Vaihtele kokoruututilan ja normaalin näyttötilan välillä, kun
käsittelet suuria teksti- ja kuvamääriä. Kun napsautat pain-
iketta uudelleen, editorialue palautuu alkuperäiseen
kokoonsa.

Etsi Etsi ja korvaa tekstiä sivun editorialueen sisällä.

Tuotteen EPiServer RTF-editori tukee myös seuraavia toimintoja:

l Vedä ja pudota -tuki. Voit vetää ja pudottaa editorialueelle lohkoja ja linkkejä. Lisätietoja
on kohdissa Resurssit – jaetun sisällön käyttäminen ja Linkkien luominen.

l Polku ja sanamäärä. Kun napsautat tekstikohtaa editorialueella muokkauksen aikana,
tekstin HTML-tunniste tulee näkyviin vasemman alakulman kohtaan Polku:. Jos olet
esimerkiksi lihavoinut tekstin, Polku: näkyy muodossa ”Polku: p >> strong”. Tästä on
hyötyä tarkastettaessa, että teksti on muotoiltu oikein.
Editorialueen oikeassa alakulmassa Sanat:-kentättä näkyy sisällön todellinen san-
amäärä. Toiminto voidaan poistaa käytöstä ohjelman EPiServer CMS hallintaliittymässä.

l Oikeinkirjoituksen tarkistus. Oikeinkirjoituksen tarkistus on saatavilla valinnaisena
lisäosana Add-on Storessa. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että
järjestelmänvalvoja asentaa lisäosan alustan EPiServer ohjeilla. Oikeinkirjoituksen tark-
istus voidaan suorittaa myös verkkoselaimen sisäisellä toiminnolla: Avaa tarkistettava tek-
sti muokkausta varten. Aseta kohdistin tekstiin, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse
oikeinkirjoituksen tarkistus. Toimi selaimessa olevien vaihtoehtojen mukaan.

Linkkien luominen
Kun luot sivun tai lohkon, voit linkittää sisältöön, joka voi olla ulkopuolinen resurssi tai sivustolla
olevaa sisältöä. Sivujen ja lohkojen lisäämisestä on lisätietoa kohdassa Resurssit – jaetun
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sisällön käyttö sivulla.

Tuotteessa EPiServer CMS linkkejä käsitellään pääasiassa seuraavilla tavoilla:

l Linkkikokoelma on sisältötyypissä määritelty alue (ominaisuustyyppi), jossa voidaan
lisätä ja muokata useita linkkejä. Esimerkin näet mallisivuston aloitussivun ala-
tunnisteessa. Sen avulla on helppo lisätä ja järjestellä linkkejä sivuston sivuihin ja medi-
atiedostoihin vetämällä ja pudottamalla. Sen toiminta muistuttaa vakiosisältöaluetta.

l RTF-editorilla voidaan luoda linkkejä kaikkiin sisältötyyppeihin, jotka sisältävät RTF-edit-
orialueen ja joilla ei välttämättä ole linkkikokoelma-aluetta. Lisätietoja linkkien
lisäämisestä RTF-editorilla saat seuraavista osioista:

Sivuston sisältö

Asiakirjat

Sähköpostiosoitteet

Kuvat

Sivun osioiden ankkurit

Vinkki Helppokäyttöisyyssyistä (esimerkiksi näkörajoitteisia varten) on tärkeä kir-
joittaa linkin sanallinen kuvaus Otsikko-ruutuun.

Linkitys sisältöön linkkikokoelma-alueella

Voit lisätä linkin sivuun, lohkoon tai mediatiedostoon vetämällä ja pudottamalla sen
linkkikokoelma-alueelle. Valintaikkunassa voit myös luoda linkkejä lisäämällä sähkö-
postiosoitteen ja ulkoisen lähteen, kuten toiseen sivustoon tallennetun asiakirjan.

Linkkikokoelman luominen ja muokkaaminen

Näin voit luoda linkkikokoelman ja muokata sitä:

1. Valitse sivu, jolle haluat lisätä linkkikokoelman.

2. Napsauta jotakin sivun korostetuista alueista, joka sisältää linkkejä.

3. Kun pikaikkuna tulee näkyviin, voit vetää sivun tai mediatiedoston (kuvan, asiakirjan tai
videon) linkkikokoelma-alueelle tai napsauttaa Luo uusi linkki.
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4. Voit siirtää ja poistaa linkkejä vetämällä ja pudottamalla niitä pikaikkunassa tai pikava-
likon kautta.

5. Valitse pikavalikosta Muokkaa, niin voit muokata linkin asetuksia. Linkissä näkyy sis-
ältökohteen nimi, mutta voit halutessasi muuttaa linkin nimeä. Täällä voit muokata myös
muita asetuksia ja esimerkiksi valita, että sivu avataan uudessa ikkunassa. Voit myös val-
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ita linkkityypiksi ”Sähköposti” ja kirjoittaa sähköpostiosoitteen. Valitse OK.

6. Kun olet valmis, julkaise sivu kohdan Sisällön tallentaminen ja julkaiseminen ohjeilla.

Linkin poistaminen kokoelmasta

Poista-painikkeen napsauttaminen poistaa linkin. Voit poistaa sivuston sisältöä myös nap-
sauttamalla .

Linkittäminen sisältöön RTF-editorin kautta

Voit lisätä ja muokata sivujen, mediatiedostojen, sähköpostiosoitteiden ja ulkopuolisen sisällön
linkkejä RTF-editorin työkalurivin painikkeilla:

Lisää tai muokkaa
linkkiä

Tuo näkyviin linkkivalintaikkunan linkin lisäämistä tai
muokkaamista varten. Se on himmennettynä, kunnes valitset
hyperlinkkiin sisällytettävän tekstin.

Poista linkki Poistaa linkin valitusta tekstistä. Se on himmennettynä,
kunnes viet kohdistimen hyperlinkkiin.

Linkki sivuun

Web-sivuun linkittäminen voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

Sivustossa olevaan sivuun linkittäminen vetämällä ja pudottamalla

Näin voit luoda linkin sivustolla olevaan sivuun vetämällä ja pudottamalla:

1. Avaa sivu editorialueella, johon haluat lisätä linkin.

2. Voit luoda linkin seuraavilla tavoilla:

l Vedä ja pudota sivu puurakenteesta sivuun editorialueella. Vedetyn sivun nimestä
muodostetaan linkki.
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l Valitse editorialueella sisältöä (kuten kuva tai tekstiä), jota haluat käyttää linkkinä,
vedä sivu puurakenteesta ja pudota se editorialueella valitun sisällön päälle.

3. Kun olet valmis, julkaise muutokset.

Vinkki Toinen tapa luoda linkkejä sisältöön on vetää ja pudottaa sivuja ja lohkoja koh-
dassa Resurssit – jaetun sisällön käyttö sivulla kuvatulla tavalla. Tällainen sisältö voi
sisältää linkkejä sivuston sivuille.

Linkittäminen omalla sivustolla olevaan sivuun

Luo linkki sivustolla olevaan sivuun seuraavasti:

1. Valitse teksti, joka muodostaa linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.

4. Valitse Avaamistapa-kentässä, miten linkki avataan. Jos tässä kohdassa ei valita mitään,
linkki avautuu samassa ikkunassa.

5. Valitse Sivut, selaa puurakenteessa sivuun, johon haluat linkittää, ja valitse OK.

6. Jos käytät sivustolla useita kieliä, voit valita sivun kielen. Kieli-kohdassa voit valita sivulla
käytettävän kielen. Valitse kieli luettelosta tai valitse Automaattinen. Jos valitset jälkim-
mäisen vaihtoehdon, mikä on yleisin, vierailija ohjataan automaattisesti sen kieliselle
sivulle, jota hän on käyttänyt.

7. Valitse OK.

Vinkki Jos linkitettävän sivun löytäminen on vaikeaa, käytä valintaikkunan yläosassa
olevaa hakutoimintoa. Kirjoita kenttään sivun koko nimi, osa siitä tai sivun tun-
nusnumero ja valitse Etsi.

Linkittäminen toisella sivustolla olevaan sivuun

Luo linkki sivustolla olevaan sivuun seuraavasti:

1. Valitse teksti, joka muodostaa linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.

4. Valitse Avaamistapa-kentässä, miten linkki avataan. On suositeltavaa, että ulkoiset linkit
avautuvat uuteen ikkunaan.

5. Valitse Linkki ulkoiselle sivulle ja kirjoita linkitettävän sivuston, sivun tai asiakirjan
verkko-osoite (URL). Kelvolliset ulkoisten linkkien alkuosat ovat http, https, ftp ja file.
Esimerkiksi osoite http://ulkopuolinensivusto.com hyväksytään.

6. Valitse OK.

Linkittäminen mediatiedostoon

Voit luoda linkkejä sivuston mediatiedostoihin ja asiakirjoihin, jotka ovat käytettävissä resur-
ssiruudun Media-välilehden kautta. Voit myös luoda linkkejä tiedostopalvelimella tai toisessa
sivustossa sijaitseviin mediatiedostoihin tai asiakirjoihin. Voit luoda linkin mihin tahansa asiakir-
jatyyppiin.

Toiminta vaihtelee asiakirjatyypin mukaan ja sen mukaan, minkälaiset asetukset ovat käytössä
tietokoneessa, josta linkki avataan. Jos esimerkiksi lataat Word-asiakirjan ja tietokoneessa on
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Word asennettuna, sovellus käynnistyy ja asiakirja avautuu Wordin sisällä. Jos Wordiä ei ole
asennettu, toiminto kehottaa tallentamaan tiedoston. Julkisissa sivustoissa käytetään usein PDF-
tiedostomuotoa, koska nämä tiedostot voidaan avata tarkasteltaviksi suoraan selaimessa.

Sivustossa olevaan asiakirjaan linkittäminen vetämällä ja pudottamalla

Näin voit luoda linkin asiakirjaan vetämällä ja pudottamalla sen suoraan Media-välilehdeltä sis-
ältöalueelle:

1. Avaa sivu ja valitse linkitettävä asiakirja, vedä se mediakirjastosta ja pudota se sivun edit-
orialueelle. Asiakirjan tiedostonimi muodostaa linkin tekstin. Halutessasi voit muuttaa sitä
myöhemmin.

2. Jos haluat muuttaa linkin ominaisuuksia, valitse linkki, napsauta Lisää/muokkaa linkkiä -
painiketta editorin työkalurivissä ja napsauta OK.

Linkittäminen omalla sivustolla olevaan asiakirjaan

Näin voit luoda linkin asiakirjaan Media-välilehden kautta:

1. Valitse teksti, joka muodostaa linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.

4. Valitse Avaamistapa-kentässä, miten linkki avataan.

5. Valitse Media, selaa puurakenteessa sivuun, johon haluat linkittää, ja valitse OK.

Linkittäminen tiedostopalvelimella olevaan asiakirjaan

Näin voit luoda linkin tiedostopalvelimella (esimerkiksi lähiverkossa) sijaitsevaan asiakirjaan
RTF-editorin avulla:

1. Valitse teksti, joka muodostaa linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.

4. Valitse Avaamistapa-kentässä, miten linkki avataan.

5. Valitse Media ja määritä linkitettävän tiedoston polku. Kirjoita koko polku tietokoneen nimi
mukaan lukien ja siten, että koko kansiopolku päättyy tiedoston nimeen tiedostotunniste
mukaan lukien.

6. Valitse OK.

Linkittäminen toisessa sivustossa olevaan asiakirjaan

Luo linkki toisessa sivustossa olevaan asiakirjaan kohdan Linkittäminen toisella sivustolla
olevaan sivuun ohjeilla.

Linkittäminen sähköpostiosoitteeseen

Kun muodostat linkin sähköpostiosoitteeseen, vierailijat voivat lähettää sähköpostiviestejä suor-
aan. Kun vierailija napsauttaa linkkiä, hänen sähköpostiohjelmansa avautuu ja antamasi osoite
näkyy automaattisesti osoitekentässä.

Luo linkki sähköpostiosoitteeseen seuraavasti:

1. Valitse sanat, jotka muodostavat linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.
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4. Valitse Sähköposti, kirjoita sähköpostiosoite ja valitse OK. Etuliite ”mailto:” lisätään osoit-
teeseen automaattisesti.

Linkin luominen kuvasta

Voit luoda linkin kuvasta esimerkiksi toiselle verkkosivulle. Voit myös luoda pikkukuvia tuotteen
EPiServer CMS kuvaeditorissa ja linkittää niitä isompiin kuviin. Luo linkki kuvasta seuraavasti:

1. Valitse kuva, josta haluat luoda linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä. Valitse luotavan linkkityypin mukaan joko Sivut-,Media-
tai Sähköposti-välilehti.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.

4. Valitse Avaamistapa-kentässä, miten linkki avataan. On suositeltavaa, että ulkoiset linkit
avautuvat uuteen ikkunaan.

5. Valitse OK.

Ankkurin luominen

Ankkuri (eli kirjanmerkki) on linkki tiettyyn kohtaan sivulla. Ankkurit ovat hyödyllisiä käsiteltäessä
pitkää tekstiä, joka halutaan jakaa osiin. Tällöin lukijat voivat siirtyä osasta toiseen käyttämällä
linkkejä. Tyypillinen esimerkki on sisällysluettelo, jossa jokainen osa on ankkurilinkki. Voit myös
luoda jokaiseen osaan ankkurilinkin, joka vie takaisin sivun yläreunaan.

Lisättäessä ankkureita luodaan ensin ankkuri, jotta se voidaan valita vaiheessa kaksi, jossa
ankkuriin luodaan linkki.

Vaihe 1: Ankkurin lisääminen

Lisää ankkuri sivulle seuraavasti:

1. Valitse teksti, johon haluat sijoittaa ankkurin.

2. Valitse Liitä/muokkaa ankkuria editorin työkaluriviltä.

3. Anna ankkurille nimi Ankkurin nimi -kenttään. Älä käytä erikoismerkkejä tai välilyöntejä.

4. Valitse Lisää.

Vaihe 2: Linkin lisääminen ankkuriin

Luo linkki ankkuriin seuraavasti:
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1. Valitse teksti, joka muodostaa linkin.

2. Valitse Lisää/muokkaa linkkiä .

3. Kirjoita Otsikko-kenttään teksti, joka näkyy linkin työkaluvihjeenä.

4. Valitse Avaamistapa-kentässä, miten linkki avataan.

5. Valitse Ankkuri ja sitten ankkurikohde, johon haluat linkin johtavan (luettelossa näkyvät
kaikki sivun ankkurit).

6. Valitse OK.

Ankkurin muokkaaminen 

Näin voit muokata ankkuria:

1. Valitse muokattava ankkuri.

2. Valitse editorin työkaluriviltä Liitä/muokkaa ankkuria.

3. Muokkaa tekstiä Ankkurin nimi -kentässä.

4. Valitse Päivitä.

Ankkurin poistaminen

Näin voit poistaa ankkurin:

1. Valitse poistettava ankkuri.

2. Paina näppäimistöllä Delete tai Cmd+Delete.

3. Päivitä linkit, jotka osoittavat poistettuun ankkuriin.

Muiden linkkityyppien käyttäminen

Jos sivutyypillä ei ole linkkikokoelmaominaisuutta tai RTF-editoria, sillä voi olla URL-ominaisuus.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä.

Seuraavassa esimerkissä on ominaisuus, joka voi sisältää vain kuvan:
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Tekstin muotoileminen
Kun tekstiä muokataan RTF-editorissa, se halutaan sovittaa sivuston tyyliin riippumatta siitä,
kopioidaanko tekstiä Word-tiedostosta vai kirjoitetaanko sitä tyhjälle sivulle. Käyttämällä aina
valmiita CSS-muotoilutiedostoja saat sivustolle yhtenäisen ulkoasun. Lisäksi ne helpottavat
esteettömyyttä ja hakujen optimointia.

Kopioi tekstiä muista ohjelmista

Voit kopioida tekstiä mistä tahansa ohjelmasta kohteeseen EPiServer CMS. Tärkeintä on, että
liität tekstin siten, että se noudattaa Internet-sivuston graafista profiilia. Liittämällä tekstin oikealla
tavalla vältyt siltä, että sivuun tuotu muotoiltu teksti ei näy halutulla tavalla. Voit liittää tekstiä edit-
orialueelle seuraavilla tavoilla:

Vaihtele muotoillun tekstin ja pelkän tekstin välillä: teksti liitetään oletusarvoisesti muo-
toiltuna tekstinä. Pelkkä teksti liitetään napsauttamalla painiketta uudelleen.

Liitä Wordistä -painike pitää Word-tiedoston muotoilun ennallaan. Word-tiedoston tekstin
sovitus sivuston tyyliin onnistuu parhaiten, kun otsikot ja leipäteksti on muotoiltu oikein
Wordin mallityyleillä. Kun tekstiä kopioidaan Wordista ja liitetään sivulle, esimerkiksi
Wordin ”otsikko 2” muuntuu muotoon ”otsikko 2”.

Vinkki Julkaiseminen Officesta on saatavilla valinnaisena lisäosana Add-on Stor-
essa. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että järjestelmänvalvoja asentaa
lisäosan alustan EPiServer ohjeilla.

Muotoillun ja pelkän tekstin liittämisen välillä vaihtelu

Tekstiä liitetään seuraavasti Vaihtele muotoillun tekstin / pelkän tekstin välillä -toiminnon
avulla:

1. Valitse ja kopioi teksti ohjelmassa, josta haluat sen kopioida.

2. Valitse muokattava sivu.

3. Napsauta editorin työkalurivillä Vaihtele muotoillun tekstin / pelkän tekstin välillä -pain-
iketta.

4. Liitä teksti pikanäppäimellä Ctrl+v tai Cmd+v.

5. Muotoile teksti ennalta määritetyillä tyyleillä.

Tekstin liittäminen Wordistä

Liitä tekstiä käyttämällä Liitä Wordistä -valintaa seuraavasti:

1. Valitse ja kopioi teksti ohjelmassa, josta haluat sen kopioida.

2. Valitse muokattava sivu.

3. Napsauta editorin työkalurivillä Liitä Wordistä -painiketta.

4. Liitä teksti Liitä Wordistä -ikkunaan pikanäppäimellä Ctrl+v tai Cmd+v.

5. Lisää sisältö sivulle valitsemalla Lisää.

6. Muotoile teksti ennalta määritetyillä tyyleillä.

Tekstin muotoileminen

Käytettävissä olevat muotoilut ovat saatavilla editorin työkalurivin avattavassa Tyylit-valikossa.
Ne käyttävät sivustolle ennalta määritettyjä CSS-luokkia. Näin sisältöön liitetään oikeat HTML-
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tunnisteet. Sivuston sisällön (esimerkiksi otsikoiden ja leipätekstin) tyylin voi määrittää val-
itsemalla muotoiltavan sisällön ja sen jälkeen halutun muotoilun avattavasta luettelosta. Jos
esimerkiksi muotoilet otsikoiden tekstin valinnalla ”Otsikko 2”, ne näytetään yhtenäisellä tavalla
kaikkialla sivustossa.

Tätä luetteloa voidaan laajentaa sisältämään myös eri luokkia. Voit esimerkiksi määrittää tekstille
erityisen johdantomuotoilun, käyttää erityistä taulukkoasettelua tai sijoittaa oikeaan yläkulmaan
kuvan, jonka ympärillä teksti kelluu.

Voit korostaa yksittäisiä sanoja työkalurivin lihavointi-, alleviivaus- ja kursivointipainikkeilla, jos
painikkeet on otettu käyttöön hallintaliittymässä.

Jos haluat muuttaa sivuston muotoilutyylejä tai lisätä niitä sekä saada ne käyttöön editorissa, neu-
vottele asiasta järjestelmänvalvojan kanssa.

Pikanäppäinten käyttäminen

Seuraavilla vakiopikanäppäimillä voit käyttää RTF-editorin muotoiluvalintoja nopeasti:

Komento Pikanäppäimet Kuvaus

Valitse kaikki Ctrl+a tai Cmd+a Tämä pikanäppäin valitsee RTF-editorin
kaiken tekstin ja kuvat. Se on kätevä, kun
sisältö halutaan kopioida tai leikata.

Kumoa Ctrl+z tai Cmd+z

Tee uudelleen Ctrl+y tai Cmd+z

Lihavointi Ctrl+b tai Cmd+b

Kursivointi Ctrl+i tai Cmd+i

Alleviivaus Ctrl+u tai Cmd+u

Kopioi Ctrl+c tai Cmd+c

Leikkaa Ctrl+x tai Cmd+x

Liitä Ctrl+v tai Cmd+v Älä liitä tekstiä pikanäppäimellä Ctrl+v
suoraan editorialueelle, koska silloin tek-
sti liitetään samassa muodossa kuin se
on ollut alkuperäisessä ohjelmassa.

Otsikot H1–H6 Ctrl+1–6 tai Cmd 1–6

Kappalejako Enter tai Control+o Näin voit lisätä kappalejaon, joka lisää
usein ylimääräistä tilaa kappaleiden
väliin (sen mukaan, miten se on
määritetty CSS-tiedostossa). Kap-
palejako luo </p>-tunnisteen verkkosivusi
html-koodiin.

Rivinvaihto Shift+Enter Näin voit lisätä rivinvaihdon, joka ei lisää
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Komento Pikanäppäimet Kuvaus

ylimääräistä tilaa rivien väliin. Rivinvaihto
luo </br>-tunnisteen verkkosivusi html-
koodiin. On parempi käyttää kappale-
jakoa.

Huomautus Käyttökohteeseen lisätyt moduulit ja käytössä oleva selain saattavat
aiheuttaa sen, että jotkin pikanäppäimet eivät välttämättä toimi edellä mainituilla
tavoilla.

Kuvien lisääminen ja muokkaaminen
Internet-sivu ei tallenna kuvaa sivulle, kuten monet muut ohjelmat tekevät. Sivulla on sen sijaan
linkki kuvaan ja sen sijaintiin mediakirjastossa, jonne kuva on tallennettu. Sisällössä näytettävien
kuvien täytyy olla käytettävissä mediakirjastossa Media-välilehdellä.

Tuotteen EPiServer kuvaeditori sisältää kuvamuokkauksen perustoiminnot, kuten kuvan
rajaamisen, muuntamisen ja koon muuttamisen. Muokattu kuvatiedosto voidaan tallentaa kopi-
ona, tai sillä voidaan korvata alkuperäinen tiedosto.

Kuvaeditoria voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:

l Resurssiruudun Media-välilehdellä.

l RTF-editorissa. Täällä voit myös muokata kuvan ominaisuuksia ja esimerkiksi määrittää
kuvalle CSS-luokan.

Voit käyttää RTF-editorissa seuraavia kuvankäsittelytyökaluja:

Napsauttamalla tätä voit lisätä kuvan sisältöön, muokata kuvaa tai muuttaa sen
ominaisuuksia.

Napsauttamalla tätä voit avata kuvatiedoston kuvanmuokkausohjelmassa.

Kuvan lisääminen vetämällä ja pudottamalla

Näin voit lisätä yhden tai useita kuvia vetämällä ja pudottamalla ne suoraan sivulle:

1. Muokkaa sivua ja valitse Media-välilehti.

2. Valitse kuva ja vedä se haluamaasi paikkaan sivulla.

Kuvan lisääminen RTF-editorin kautta

Lisää sivulle kuva seuraavasti:

1. Aseta kohdistin siihen kohtaan sivun editorialueella, johon haluat sijoittaa kuvan.

2. Valitse editorin työkaluriviltä Lisää/muokkaa kuvaa -painike .

3. Kirjoita kuvaus kuvasta Kuvan kuvaus -kohtaan.
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4. Kirjoita Otsikko-kohtaan kuvan otsikko, joka näkyy, kun hiiren osoitin siirretään kuvan
päälle.

5. Valitse kuva puurakenteesta Media-ikkunassa. Lisää kuva valitsemalla OK.

6. Linkitä kuva sivuun valitsemalla Lisää.

Vinkki Helppokäyttöisyyssyistä (esimerkiksi näkörajoitteisia varten) kuvista on tärkeä
kirjoittaa kuvaus Kuvan kuvaus -ruutuun.

Kuvan muokkaaminen RTF-editorin kautta

Helpoin tapa muokata kuvaa on käyttää rajausta, koon muuttamista ja muuntamista Media-välile-
hdellä, mutta kuvaa voi muokata myös RTF-editorilla. Katso lisätietoja kohdasta Median hallinta.
RTF-editorissa voit myös poistaa tai korvata mediakirjaston kuvan.

Muokkaa kuvaa seuraavasti:

1. Valitse kuva sivulta, jota haluat muuttaa.

2. Napsauta Kuvaeditori-painiketta editorityökalurivillä ja tee haluamasi muutokset
kuvaan.

3. Kun olet valmis, tallenna kuva kopiona tai korvaa alkuperäinen tiedosto.

VinkkiWeb-sisällön kuvatiedostot on aina pyrittävä pitämään mahdollisimman pien-
inä pitkien latausaikojen välttämiseksi. Kuvatiedostojen kokoa kannattaa pienentää
rajaamalla niitä tai muuttamalla niiden kokoa. Verkkosivuille on usein määritetty
kuvien enimmäisleveys (joka on yleensä noin 500–600 kuvapistettä). Kysy kokora-
joitus järjestelmänvalvojalta. Kuvien rajaamisessa ja koon muuttamisessa on mah-
dollista myös valita Esiaseta-luettelosta ennalta määriteltyjä kokoja, jotka
järjestelmänvalvoja on määritellyt sivuston web.config-tiedostossa.

Kuvan ominaisuuksien muuttaminen

Voit muuttaa kuvan esitystapaa muuttamalla sen ominaisuuksia seuraavasti:

1. Valitse muutettava kuva editorialueella.

2. Valitse editorin työkaluriviltä Lisää/muokkaa kuvaa -painike .

3. Yleinen-välilehdellä voit muuttaa Otsikko- ja Kuvan kuvaus -tietoja. Tallenna muutokset
napsauttamalla Päivitä.

4. Ulkoasu-välilehdellä on seuraavat vaihtoehdot kuvan sijoitteluun suhteessa tekstiin:
a. Mitat-kohdassa voit muuttaa kuvan esityskokoa. Varmista, että Säilytä mit-

tasuhteet on valittuna, niin kuvan mittasuhteet säilyvät. Anna kuvan leveys kuvap-
isteinä, niin korkeus muuttuu vastaavasti. Huomautus Käytä tätä vaihtoehtoa
varoen, sillä se voi saada sivun latautumaan hitaasti.

b. Luokka-kohdassa voit valita mahdollisesti käytettävissä olevan CSS-luokan, jolla
kuvat sijoitetaan sivustossa. Voit myös valita jonkin vaihtoehdon Tasaus-kohdasta
ja sijoitella kuvan manuaalisesti.

c. Kohdissa Pystysuuntainen tila ja Vaakasuuntainen tila voit määritellä
ympäröivän tekstin etäisyyden kuvasta kuvapisteinä, jos CSS-luokassa ei määri-
tellä sitä. Kuvittele, että sivulla on paljon tekstiä ja haluat sijoittaa kuvan oikeaan
yläkulmaan siten, että teksti kelluu sen ympärillä ja kuvan ja tekstin välissä on hie-
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man tyhjää tilaa. Esikatseluikkunassa voit nähdä valitsemiesi vaihtoehtojen tulok-
sen.

d. Reunaviiva-kohdassa voit määrittää kuvan reunuksen koon kuvapisteinä, jos
CSS-luokassa ei määritellä sitä.

e. Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä.

5. Edistynyt-välilehdellä voit muuttaa seuraavia asetuksia:
a. Valitse Vaihtoehtoinen kuva, jos haluat lisätä eri kuvat näytettäväksi, kun kohdis-

tin viedään kohteen päälle tai otetaan pois kohteen päältä. Valitse kuvat
selaamalla mediakirjastoa. Parhaat tulokset saavutetaan, kun näiden kuvien mit-
tasuhteet ovat kuvapisteinä samat.

b. Kohdassa Tunnus voit lisätä kuvalle yksilöllisen tunnisteen. Tunnukseen voidaan
viitata tyylisivuilla tai JavaScriptillä lisätoimintojen mahdollistamiseksi.

c. Kohdassa Kielen suunta voit määrittää kielen suunnan (vasemmalta oikealle tai
oikealta vasemmalle) kuvaukselle, otsikolle ja muille kuvaa varten määritetyille tek-
stiattribuuteille.

d. Kohdassa Kielikoodi voit määrittää haluamasi kielen, esimerkiksi jos kuvassa on
sisältöä eri kielellä kuin varsinaisella sivulla. Näppäile kielikoodi stand-
ardimuodossa, esimerkiksi it (italia), es (espanja), en (englanti) jne.

e. Kohdassa Kuvakartta voit yhdistää kuvaan kuvakartan. Kuvakarttoja käytetään
kartoittamaan tiettyjä kuvan alueita linkkeihin tai muihin toimenpiteisiin. Tällä het-
kellä TinyMCE:ssä ei ole sisäänrakennettua tapaa luoda kuvakarttoja.

f. Kirjoita Pitkän kuvauksen linkki -kohtaan linkki, joka mahdollistaa kuvan pidem-
män kuvauksen kuin mitä kuvauskenttään mahtuu. Huomaa, että useimmat
visuaaliset selaimet eivät tue tätä toimintoa. Kyse on lähinnä esteettömyystoi-
minto.

g. Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä.

VinkkiWeb-sisällön kuvatiedostot on aina pyrittävä pitämään mahdollisimman pien-
inä pitkien latausaikojen välttämiseksi. Kuvatiedostojen kokoa kannattaa pienentää
rajaamalla niitä tai muuttamalla niiden kokoa. Verkkosivuille on usein määritetty
kuvien enimmäisleveys (joka on yleensä noin 500–600 kuvapistettä). Kysy kokora-
joitus järjestelmänvalvojalta. Kuvien rajaamisessa ja koon muuttamisessa on mah-
dollista myös valita Esiaseta-luettelosta ennalta määriteltyjä kokoja, jotka
järjestelmänvalvoja on määritellyt sivuston web.config-tiedostossa.

Upotetun median lisääminen

Voit lisätä verkkosivuillesi upotettua mediaa, kuten video- tai Flash-animaatioita. Kuten kuvi-
enkin, upotetun median täytyy olla käytettävissä Media-välilehdellä, jotta mediatiedostoon void-
aan linkittää kohdan Median hallinta ohjeilla. Tuotteen EPiServer CMS mallisivusto tukee
yleisimpiä tiedostomuotoja. Yksityiskohtainen kuvaus muista muodoista, kuten Quicktimesta, Win-
dows Mediasta ja Real Mediasta, on saatavilla esteettömyyskoodauksen standardeissa.

Edistynyt-välilehden attribuuttiasetukset vaihtelevat sen mukaan, minkä mediatyypin
valitset Yleinen-välilehdellä. Yksityiskohtaisempi kuvaus Flash-videoattribuuteista on
käytettävissä olevissa esteettömyyskoodauksen standardeissa.

Lisää upotettu media seuraavasti:
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1. Aseta kohdistin siihen kohtaan editorialueella, johon haluat sijoittaa kuvan.

2. Valitse editorin työkaluriviltä Lisää/muokkaa mediakuvaa .

3. Valitse Tyyppi-kohdassa mediatyyppi ja siihen liittyvä muoto, kuten Flash, Quicktime tai
Windows Media. Flash on valittuna oletusarvoisesti.

4. Valitse mediatiedosto Tiedosto/URL-kohdassa selaamalla tiedostonhallintaan.

5. Aseta Mitat-kohdassa videon mitat kuvapisteinä. Varmista, että Säilytä ominaisuudet on
valittuna, jos haluat säilyttää videon mittasuhteet.

6. Valitse Lisää, niin media linkitetään sivulle.

Lisäasetukset

Valitsemalla Edistynyt-välilehden voit käsitellä median lisäasetuksia (taustaväriä, tasausta ja
median näyttöasetuksia) seuraavasti:

Lisäasetukset

1. ID-kohdassa voit määrittää mediatiedostolle yksilöllisen tunnisteen. Tunnukseen voidaan
viitata tyyliohjeilla tai JavaScriptillä lisätoimintojen mahdollistamiseksi.

2. Määritä Tasaus-kohdassa, miten media näkyy sivulla.

3. Valitse Tausta-kohdassa median taustaväri käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja: Valitsin,
Paletti tai Nimetty.
Ota tausta käyttöön valitsemalla Käytä.

4. Syötä vaaka- ja pystysuuntainen tila suhteessa ympäröiviin objekteihin kuvapisteinä
kohtiin Pystytason tila ja Vaakatason tila.

5. Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä.

Flashin asetukset

1. Aseta Flash-videon kuvanlaatu Laatu-kentässä. Se määrittää toiston nopeuden ja ulko-
asun priorisoinnin.

2. Määritä skaala kohdassa Skaala. Se määrää, miten video sovitetaan, kun se esitetään
tietyllä alueella.

3. Määritä kohdassaWMode Flash-videon ikkunan näyttötapa läpinäkyvyyden, tasojen ja
selaimessa sijoittumisen osalta.

4. Määritä kohdassa SAlign, miten video kohdistuu selainikkunassa.

5. Valinta Automaattinen toisto käynnistää videon toiston automaattisesti, kun sivu
avataan.

6. Valinta Silmukka määrittää videon toistumaan rajattomasti tai pysähtymään viimeiseen
kuvaan.

7. Valinta Näytä valikko tekee valikosta näkyvän.

8. Valinta SWLiveConnect saa selaimen käynnistämään Javan, kun Flash Player käyn-
nistetään ensimmäisen kerran.

9. Määritä Perusta-kohdassa peruskansio tai URL, jota käytetään selvittämään kaikki suht-
eelliset polkumääritykset Flash Player -videossa. Tämä attribuutti on hyödyllinen, kun
videosi ovat eri kansiossa kuin muut tiedostosi.

10. Määritä Flash-muuttujat-kohdassa juuritason muuttujat, jotka lähetetään videoon.

11. Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä.
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Taulukoiden lisääminen
Taulukkoja käytetään tietojen järjestelemiseksi riveihin ja sarakkeisiin, jolloin tiedoista saadaan
parempi yleiskuva. Tuotteen EPiServer CMS mallisivusto ei sisällä taulukoiden työka-
lupainikkeita, joten järjestelmänvalvojan täytyy lisätä ne hallintaliittymän kautta.

Kun lisäät taulukon, valitset taulukon rivien ja sarakkeiden määrän. Voit myös määritellä taulukon
ulkoasun. Siinä suositeltava tapa on käyttää esimääritettyjä CSS-taulukkoluokkia, mutta voit
myös määrittää ominaisuudet manuaalisesti.

Esimääritettyjen CSS-taulukkoluokkien käyttö varmistaa, että taulukkojen ulkoasu sivustossa on
yhdenmukainen. Tämä on myös helpoin tapa alustaa taulukoita. Kysy järjestelmänvalvojalta, kos-
keeko tämä käyttämääsi sivustoa.

Taulukon luominen

Luo taulukko seuraavasti:

1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa taulukon.

2. Napsauttamalla työkalurivin Lisää uusi taulukko -painiketta avaat Lisää/muokkaa
taulukkoa -valintaikkunan. Yleinen-välilehdellä voit käsitellä taulukon yleisiä asetuksia.

3. Määritä sarakkeiden ja rivien määrä Sarakkeet- ja Rivit-kentissä.

4. Määritä solun tekstin ja solun reunaviivojen välinen tila kuvapisteinä Solun täyttö -koh-
dassa. Tämä on tarpeen vain, jos et käytä CSS-luokkaa taulukon muotoiluun.

5. Määritä taulukon solujen välinen tila kuvapisteinä Solujen etäisyys -kohdassa. Tämä on
tarpeen vain, jos et käytä CSS-luokkaa taulukon muotoiluun.

6. Määritä taulukon sijainti Tasaus-kohdassa, jos taulukon leveys ei vie kaikkea
käytettävissä olevaa tilaa.

7. Määritä taulukon reunuksen paino kuvapisteinä Reunus-kohdassa. Käytä tätä vaih-
toehtoa, jos haluat taulukon reunuksen etkä käytä CSS-luokkia taulukon muotoiluun. Ole-
tusarvo on nolla.

8. Määritä taulukon kiinteä leveys kuvapisteinä Leveys-kohdassa. Jos et määritä tätä arvoa,
taulukon leveys mukautuu sisältöön ja käyttää kaikkea käytettävissä olevaa tilaa.

9. Määritä taulukon kiinteä korkeus kuvapisteinä Korkeus-kohdassa. Useimmiten taulukon
korkeus määräytyy sisällön mukaan, jolloin taulukko voi laajentua alaspäin.

10. Määritä taulukossa käytettävä valmis muotoilu Luokka-kohdassa. Valitse sopiva CSS-
taulukkoluokka avattavasta luettelosta.

11. Lisää Taulukon seloste -kohdassa tila taulukon selosteelle. Taulukon selosteen avulla
voit määrittää taulukon otsikon taulukon yläpuolelle.

12. Lisää taulukko sivulle valitsemalla Lisää. Jatka antamalla taulukon tiedot taulukon
soluihin. Voit siirtyä taulukon solujen välillä käyttämällä nuolinäppäimiä tai sarkain-
näppäintä.

13. Tallenna sivu lopuksi.

Taulukon otsakkeen muotoileminen

Taulukon oikea muotoilu edellyttää taulukon otsikonmäärittämistä. Helppokäyttösyistä
otsikkosolut on tärkeää erottaa tietosoluista taulukon tietojen tulkinnan yhteydessä. Otsakerivi
voidaan muotoilla manuaalisesti esimerkiksi lihavoimalla otsakerivin teksti, mutta tällöin seurauk-
sena on taulukon virheellinen muotoilu.
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1. Avaa taulukko muokattavaksi ja aseta kohdistin ensimmäiselle otsakeriville.

2. Valitse työkaluriviltä Taulukon solun asetukset.

3. Valitse Solutyyppi-kohdan luettelosta Otsikko. Tällöin otsakesolu saa html-tunnisteen
<th>.

4. Määritä otsikko koko sarakkeelle valitsemalla Alue-kohdan luettelosta Sarake.

5. Valitse avattavasta luettelosta Päivitä kaikki rivin solut, niin kaikki otsikkorivin
taulukkosolut saavat samat ominaisuudet.

6. Päivitä taulukon tiedot valitsemalla Päivitä.

7. Tallenna muutokset. Jos käytät CSS-luokkia taulukkojen muotoiluun, voit nähdä, että
taulukon otsake on nyt päivittynyt tietyllä taulukkomuotoilulla.

Taulukon poistaminen

Voit poistaa taulukon asettamalla kohdistimen taulukon soluun ja napsauttamalla työkalurivin
Poista taulukko -painiketta.

Taulukon järjesteleminen

Voit järjestellä tietoja tai luoda monimutkaisempia taulukkorakenteita esimerkiksi yhdistämällä ja
jakamalla soluja sekä lisäämällä tai poistamalla rivejä ja sarakkeita.

Solujen yhdistäminen

Näin voit yhdistää taulukon soluja:

1. Avaa taulukko muokkausta varten ja aseta kohdistin johonkin soluista, jotka haluat yhdis-
tää. Siitä tulee solu numero yksi suhteessa yhdistettäviin soluihin.

2. Valitse Yhdistä taulukon solut .

3. Kirjoita Sarakkeet-kohtaan yhdistettävien solujen lukumäärä. Jos esimerkiksi haluat
yhdistää kaksi solua, kirjoita numero 2. Voit yhdistää niin monta solua kuin haluat, kun-
han solut ovat vierekkäin taulukossa. Yhdistäminen tapahtuu valitun ensimmäisen solun
oikealla puolella.

4. Kirjoita Rivit-kohtaan yhdistettävien solujen rivien lukumäärä. Jos esimerkiksi haluat
yhdistää kaksi solua lähimmällä neljällä rivillä, kirjoita numero 4. Yhdistäminen tapahtuu
alaspäin valitusta ensimmäisestä solusta.

5. Yhdistä solut valitsemalla Päivitä.

Solujen jakaminen

Näin voit jakaa taulukon soluja:

1. Avaa taulukko muokattavaksi ja aseta kohdistin soluun, jonka haluat jakaa. Huomaa, että
voit jakaa vain aiemmin yhdistettyjä soluja.

2. Valitse Jaa taulukon solut .

Rivien ja sarakkeiden määrän muuttaminen

Näin voit lisätä ja poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita:

Lisää ja poista sarakkeita. Aseta kohdistin sarakkeeseen, jonka eteen tai jäl-
keen haluat lisätä sarakkeita. Valittu sarake voidaan myös poistaa.

Lisää ja poista rivejä. Aseta kohdistin riviin, jonka eteen tai jälkeen haluat
lisätä rivejä. Valittu rivi voidaan myös poistaa.
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Taulukon ominaisuuksien muuttaminen

Luotuasi taulukon voit muokata sitä tarpeidesi mukaan. Lisää/muokkaa taulukkoa -val-
intaikkunassa voit käsitellä taulukon kokoa, sen sijaintia sivulla ja muita ominaisuuksia,

jotka vaikuttavat koko taulukkoon. Kun olet valmis, tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.

Jos käytät valmiita CSS-luokkia taulukkojen, rivien tai solujen muotoiluun, huomaa, että
järjestelmä voi ohittaa manuaalisesti lisätyn ylimääräisen muotoilun, joka lisätään valmiin muo-
toilun päälle.

Yleinen-välilehti

Yleinen-välilehti sisältää seuraavat ruudut:

l Sarakkeet/rivit: Määritä sarakkeiden ja rivien määrä Sarakkeet- ja Rivit-kentissä.

l Solujen täyttö: Määritä solun tekstin ja solun reunaviivojen välinen tila kuvapisteinä.
Tämä on tarpeen vain, jos et käytä CSS-luokkaa taulukon muotoiluun.

l Solujen välistys: Määritä taulukon solujen välinen tila kuvapisteinä. Tämä on tarpeen
vain, jos et käytä CSS-luokkaa taulukon muotoiluun.

l Tasaus: Määritä taulukon sijainti, jos taulukon leveys ei vie kaikkea käytettävissä olevaa
tilaa. Anna arvoksi Keskitetty, Vasen tai Oikea.

l Reunaviiva: Määrittää taulukon reunuksen painon kuvapisteinä. Käytä tätä vaihtoehtoa,
jos haluat taulukon reunuksen etkä käytä CSS-luokkia taulukon muotoiluun. Oletusarvo
on nolla.

l Leveys: Määritä taulukolle kiinteä leveys kuvapisteinä. Jos et määritä tätä arvoa,
taulukon leveys mukautuu sisältöön ja käyttää kaikkea käytettävissä olevaa tilaa.

l Korkeus: Määritä taulukolle kiinteä korkeus kuvapisteinä. Useimmiten taulukon korkeus
määräytyy sisällön mukaan, jolloin taulukko voi laajentua alaspäin.

l Luokka: Valitse sopiva CSS-taulukkoluokka avattavasta luettelosta.

l Taulukon seloste: Lisää taulukon selosteelle tila, jotta voit lisätä taulukon yläpuolelle sen
otsikon.

Kehittynyt-välilehti

Edistynyt-välilehti sisältää seuraavat ruudut:

l Tunnus: Anna taulukolle tunnusnumero esteetöntä käyttöä varten.

l Tiivistelmä: Anna taulukon sisällöstä kuvaus esteetöntä käyttöä varten.

l Tyyli: Tarkastele taulukon voimassa olevia asetuksia. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa tyyli-
attribuuttien määrittämiseen. Ne ohittavat CSS-luokissa määritetyt arvot. Yleensä kan-
nattaa käyttää CSS-luokkia, mutta jos haluat käyttää erityisiä tyyliasetuksia ainoastaan
tässä elementissä, voit käyttää tätä vaihtoehtoa.

l Kielikoodi: Määritä tässä kieli, jos taulukon sisältö on eri kielellä kuin muu sivu. Näppäile
kielikoodi standardimuodossa, esimerkiksi it (italia), es (espanja), en (englanti) jne.

l Taustakuva: Voit valita koko taulukolle taustakuvan. Voit valita mediakirjastosta kuvan
napsauttamalla Selaa-painiketta kentän oikealla puolella. Lisää kuva taulukkoon nap-
sauttamalla OK.

l Kehys: Määritä näkyvät ulkoreunaviivojen osat. Attribuutin arvojen selitys on
esteettömyysohjelmoinnin standardeissa.

l Säännöt: Määritä näkyvät sisäreunaviivojen osat. Attribuutin arvojen selitys on
esteettömyysohjelmoinnin standardeissa.

l Kielen suunta: Määritä taulukon kielen suunta, jos se poikkeaa sivun kielen suunnasta.
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l Reunaviivojen väri: Valitse taulukolle reunaviivojen väri. Voit määrittää värejä käyt-
tämällä mieltymyksiesi mukaan vaihtoehtoja Valitsin, Paletti tai Nimetty. Lisää värivalinta
taulukkoon napsauttamalla Käytä.

l Taustaväri: Valitse taulukolle taustaväri. Voit määrittää värejä käyttämällä mieltymyksiesi
mukaan vaihtoehtoja Valitsin, Paletti tai Nimetty. Lisää värivalinta taulukkoon nap-
sauttamalla Käytä.

Taulukon rivin asetukset

Taulukon rivin asetukset -valintaikkunassa voit määrittää asetuksia, jotka koskevat tiettyä
taulukon riviä. Jos haluat esimerkiksi lisätä taulukon tietyille riveille punaisen taustan, voit

tehdä sen Taulukon rivin asetukset -valintaikkunassa. Kun olet valmis, tallenna muutokset val-
itsemalla Päivitä.

Yleinen-välilehti

Yleinen-välilehti sisältää seuraavat ruudut:

l Rivi taulukon osassa: Määritä sarakkeiden ja rivien määrä Sarakkeet- ja Rivit-kentissä.

l Tasaus: Määritä tekstin sijainti taulukon rivin soluissa.

l Pystysuuntainen tasaus : Määritä tekstin pystyasettelu taulukon rivin soluissa.

l Luokka: Valitse sopiva CSS-taulukkoluokka avattavasta luettelosta.

l Korkeus: Määritä kuvapisteinä tietty korkeus tietylle taulukkoriville.

l Päivitä rivi: Kun teet muutoksia taulukon riveihin, voit päättää, mitä muutokset koskevat:
Päivitä rivi (valittuna oleva rivi)

Päivitä taulukon parittomat rivit

Päivitä taulukon parilliset rivit

Päivitä kaikki taulukon rivit

Kehittynyt-välilehti

Edistynyt-välilehti sisältää seuraavat ruudut:

l Tunnus: Anna taulukon rivin tunnusnumero esteetöntä käyttöä varten.

l Tyyli: Tarkastele taulukon rivin voimassa olevia asetuksia.

l Kielen suunta: Määritä tässä kielen suunta, jos se poikkeaa taulukon muista osista.

l Kielikoodi: Määritä tässä kielen koodi, jos taulukkorivin sisältö on eri kielellä kuin sivu.
Näppäile kielikoodi standardimuodossa, esimerkiksi it (italia), es (espanja), en (englanti)
jne.

l Taustakuva: Valitse taustakuva, jota käytetään taulukon rivillä, ja lisää se valitsemalla
OK.

l Taustaväri: Valitse taulukon riville taustaväri.

Taulukon solun asetukset

Taulukon solun asetukset -valintaikkunassa voi määrittää asetuksia, jotka koskevat tiettyä
taulukon solua. Jos haluat esimerkiksi lisätä tietylle taulukon solulle keltaisen taustan, voit

tehdä sen Taulukon solun asetukset -valintaikkunassa. Kun olet valmis, tallenna muutokset val-
itsemalla Päivitä.

Yleinen-välilehti

Yleinen-välilehti sisältää seuraavat ruudut:



Copyright © EPiServer AB

RTF-editorin käyttäminen | 53

l Tasaus: Määrittää tekstin sijainnin solussa.

l Pystysuuntainen tasaus : Määrittää tekstin pystyasettelun taulukkorivin soluissa.

l Solutyyppi: Määritä, onko solun sisältö tietoa vai kuuluko se otsakkeeseen, ja valitse sit-
ten Tiedot tai Otsake. Tätä tietoa tarvitaan oikean muotoilun lisäämiseksi taulukkoon
sekä esteetöntä käyttöä varten.

l Alue: Määrittää, onko solu rivin solu vai sarakkeen solu, kun on kyse soluista, jotka ovat
esteetöntä käyttöä varten lisättyjä sarakkeiden tai rivien otsakkeita.

l Leveys: Määritä kuvapisteinä kiinteä leveys tietylle taulukon solulle.

l Korkeus: Määritä kuvapisteinä kiinteä korkeus tietylle taulukon solulle.

l Luokka: Valitse sopiva CSS-taulukkoluokka avattavasta luettelosta.

l Päivitä solu: Kun teet muutoksia taulukon soluihin, voit päättää, mitä muutokset koskevat:
Päivitä solu (valittuna oleva solu)

Päivitä kaikki rivin solut

Päivitä kaikki taulukon solut

Kehittynyt-välilehti

Edistynyt-välilehti sisältää seuraavat ruudut:

l Tunnus: Anna taulukon solulle tunnusnumero esteetöntä käyttöä varten.

l Tyyli: Tarkastele taulukon solun voimassa olevia asetuksia.

l Kielen suunta: Määritä tässä solun kielen suunta, jos se poikkeaa taulukon muista osista.

l Kielikoodi: Määritä tässä kielikoodi, jos taulukon solun sisältö on eri kielellä kuin muu
taulukko. Näppäile kielikoodi standardimuodossa, esimerkiksi it (italia), es (espanja), en
(englanti) jne.

l Taustakuva: Valitse taustakuva, jota käytetään taulukon solussa, ja lisää se valitsemalla
OK.

l Reunaviivojen väri: Voit määrittää solulle reunaviivojen värin. Voit määrittää värejä käyt-
tämällä mieltymyksiesi mukaan vaihtoehtoja Valitsin, Paletti tai Nimetty. Lisää värivalinta
taulukkoon napsauttamalla Käytä.

l Taustaväri: Valitse taulukon solulle taustaväri.
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Sisällön kaikkien ominaisuuksien muokkaaminen

Voit muokata erilaisten sisältötyyppien ominaisuuksia kohdassa Muokkausnäkymän käyttäminen
kuvatulla tavalla.

Sivuasetukset
Voit muokata seuraavia asetuksia mallisivuston vakiosivulla:

l Nimi. Pakollinen (ei voi jättää tyhjäksi). Kirjoita tähän luomasi sivun nimi. Tätä nimeä
käytetään joskus otsikkona sivun ylälaidassa, ja se voi näkyä myös puurakenteessa ja
valikoissa.

l Nimi URL:ssä. Nimi URL:ssä -arvo vaikuttaa vain sivuihin, joiden verkko-osoitteet
kuvaavat sivuston rakennetta. Jos annat osoitteen kohdassa Nimi URL:ssä, EPiServer
CMS luo osoitteen automaattisesti sivulle antamasi nimen pohjalta. Jos se on mielestäsi
liian pitkä ja monimutkainen, voit luoda sivun nimen itse.
Nimeä on mahdollista vaihtaa myöhemmin. Huomaa kuitenkin, että monet ovat voineet
luoda linkin sivullesi ja että nämä linkit eivät enää toimi, jos nimeä mennään muuttamaan.
Jos muutat nimeä sivulla, se ei vaikuta kenttään eikä sivun linkkeihin.

l Yksinkertainen osoite. Kun sivuja linkitetään EPiServer CMS -ohjelmassa, ne saavat
osoitteen, jota voi olla vaikea muistaa ja jota ei välttämättä käytetä mielellään markkin-
ointitarkoituksessa. Yksinkertainen osoite -toiminnon avulla voit luoda linkin, jonka
kautta vierailija pääsee sivulle käyttämällä ymmärrettävää osoitetta. Jos kirjoitat kenttään
esimerkiksi /tuotteet, vierailijat voivat kirjoittaa selaimensa osoiteriville
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http://www.company.com/products ja siirtyä suoraan tälle sivulle.
Napsauttamalla Muokkaa voit lisätä yksinkertaisen osoitteen. Tämä toiminto toimii myös,
jos kirjoitat kenttään sivun nimen heti sivuston osoitteen perään. Jos sivun nimi on
esimerkiksi Uutiset, voit kirjoittaa http://www.yritys.fi/uutiset ja siirtyä oikealle sivulle kir-
joittamatta yksinkertaista osoitetta. EPiServer CMS etsii ensisijaisesti sivuja, joilla on
yksinkertainen osoite. Jos sellaista ei löydy, haku tapahtuu sivun nimen perusteella. Jos
usealla sivulla on sama nimi, näytetään ensimmäisenä löytynyt sivu.

l Näytä siirtymisvalikossa. Aina ei ole tarpeen, että kaikki sivuston sivut näkyvät vaih-
toehtona valikossa. Jos poistat valintamerkin Näytä siirtymisvalikossa -ruudusta, sivu ei
enää näy siirtymisvalikossa. Toimintoa kannattaa käyttää lomakkeissa ja muissa sel-
laisissa sivuissa, joiden ei tarvitse näkyä valikoissa, koska niihin pääsee muiden sivujen
linkkien kautta.

l Näkyy seuraaville:. Tällä valinnalla voit tarkastella sisällön käyttöoikeuksia. Nap-
sauttamalla Hallinta voit muuttaa näitä asetuksia kohdassa Käyttöoikeuksien asettaminen
muokkausnäkymässä kuvatulla tavalla.

l Kielet. Jos sivustossa on otettu käyttöön globalisointi, voit tarkastella ja hallinnoida sis-
ällön kieliasetuksia. Katso Kieliasetusten määrittäminen.

l Tunnus, tyyppi. Näyttää yksilöllisen tunnuksen ja käytetyn sisältötyypin.

Työkalut

Kieliasetukset

Jos sivustossa on otettu käyttöön globalisointi, voit tarkastella ja hallinnoida sisällön kieli-
asetuksia. Katso Kieliasetusten määrittäminen.

Hallitse vanhentumista ja arkistointia

Sivut eivät tavallisesti vanhene koskaan, mutta jos haluat estää sivun julkaisemisen tiettynä
päivänä ja kellonaikana, valitse Hallitse vanhentumista ja arkistointia. Lisätietoja on kohdassa
Sisällön julkaisemisen lopetuspäivämäärän määrittäminen.

Merkitse pysyvästi parhaillaan muokattavaksi

Heti, kun sivua tai lohkoa aletaan muokata, se määritetään automaattisesti parhaillaan muokat-
tavaksi. Näin vältetään eri versioiden väliset ristiriidat. Voit määrittää sisällön edelleen par-
haillaan muokattavaksi, vaikka lopettaisit muokkauksen tai kirjautuisit manuaalisesti ulos. Tällöin
näet, jos joku muu työskentelee sivun parissa, koska puurakenteessa näkyy automaattisesti sym-
boli kaikkien sellaisten sivujen kohdalla, jotka on määritetty manuaalisesti näkymään par-
haillaan muokattavana oleviksi. Tällaisten sivujen kohdalla näkyy myös työkaluvihje, josta näkee
sivun muokkaajan nimen.
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Jos joku muu yrittää muokata sivua, jonka parissa työskentelet, hän saa varoituksen siitä, että
sivua muokataan parhaillaan. Jos kyseinen henkilö päättää siitä huolimatta jatkaa sivun
muokkausta valitsemalla Muokkaa joka tapauksessa, sivusta luodaan uusi versio.

Voit määrittää sivun muokattavaksi seuraavasti kohdassa Työkalut:

Käyttöönotto: Valitse Merkitse pysyvästi parhaillaan muokattavaksi.

Käytöstä poisto: Poista valintamerkki kohdasta Merkitse pysyvästi parhaillaan muokattavaksi.

Huomautus Merkitse pysyvästi parhaillaan muokattavaksi -toiminto ei poistu
käytöstä, ennen kuin se poistetaan manuaalisesti käytöstä.

Järjestelmänvalvoja voi suorittaa ajoitetun työn määritetyn aikavälin mukaan, jolloin asetus pois-
tuu käytöstä ja katoaa puurakenteesta. Tämä työ ei poista manuaalisesti määritettyjä merkintöjä.

Välilehtirivi ja sisältö
Mallisivuston vakiosivun sisältöasetusnäkymässä on seuraavat välilehdet ja ominaisuudet riip-
puen sivuston määrityksestä:

SEO
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Näytesivustojen ja mallien SEO-välilehdellä on esimerkki siitä, miten seuraavat meta-
tunnistetiedot voidaan antaa hakukoneissa käyttöä varten:

l Otsikko. Kirjoita indeksoitavan sivun otsikko, joka näytetään linkkinä hakukoneiden
tulossivulla. Jos jätät kohdan tyhjäksi, järjestelmä luo nimen sivun ja sivuston nimien
perusteella.

l Avainsanat. Kirjoita metatunnisteen avainsanat hakukoneen optimointia varten.

l Sivun kuvaus. Kirjoita esittelyteksti, jonka hakukoneet indeksoivat ja näyttävät linkin
alapuolella hakutulossivulla.

l Poista indeksointi käytöstä. Valitsemalla tämän voit poistaa sivun indeksoinnin käytön
hakukoneissa.

Sisältö

Järjestelmänvalvoja voi lisätä vakioarvoja eri kenttiin. Tämä voi merkitä esimerkiksi sitä, että
otsikkokenttä on jo täytetty tai että julkaisupäivämäärä näytetään automaattisesti.
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l Luokka. Sivujen luokittelusta voi olla paljon hyötyä esimerkiksi hakutietojen tai sivujen
suodattamisessa uutisluetteloissa. Näytesivustolla tuotteet näytetään luokkina. Luokat
näytetään puuna, jonka elementtejä voi laajentaa ja supistaa. Valittujen luokkien
kohdalla näkyy myös luokkapuun polun paljastava työkaluvihje, kun hiiren osoitin
asetetaan luokan päälle.

Sivuun voi lisätä luokkia napsauttamalla plusmerkkiä. Valitse luokat yksitellen puusta Val-
itse luokat -ikkunassa. Useita luokkia ei voi valita yhtä aikaa valitsemalla puusta kokon-
aisen solmun. Kun olet valmis, napsauta OK.
Poista luokka napsauttamalla luettelon kunkin luokan kohdalla.
Luokat luodaan järjestelmänvalvojan käyttöliittymässä ja niitä voidaan valita ja ottaa käyt-
töön sivuilla editointiliittymässä.

Huomautus Vain järjestelmänvalvojan käyttöliittymässä Näkvyä-tilan saaneita
luokkia voidaan valita editointiliittymässä.

l Ensisijainen sisältö. Ensisijainen sisältö -editorialueella voit käsitellä tekstiä ja kuvia,
luoda linkkejä ja lisätä taulukoita. Lisätietoja on kohdassa RTF-editorin käyttö.

Huomautus Kaikki sivutyypit eivät sisällä editorialueita.

l Sisältöalueet. Esimerkkimallissa on Suuri sisältöalue- ja Pieni sisältöalue -editorialueet,
joihin voidaan vetää ja pudottaa sivuja, lohkoja ja muita mediatiedostoja.
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Huomautus Kaikilla sivutyypeillä ei ole sisältöalueita.

Asetukset

l Julkaistu. Järjestelmän luoma aikaleima, joka kertoo, koska sisältö on viimeksi julkaistu.
Napsauttamalla Muokkaa voit valita toisen päivämäärän.

l Luotu. Järjestelmän luoma aikaleima, joka kertoo, koska sivu luotiin. Napsauttamalla
Muokkaa voit valita toisen päivämäärän.

l Muokattu. Järjestelmän luoma aikaleima, joka kertoo, koska sivuun on viimeksi tehty muu-
toksia.

l Päivitä muokkauspäivämäärä. Tämä asetus on valittu oletusarvoisesti, mutta voit
poistaa sen, jos et halua sisällön viimeisen muokkauspäivämäärän näkyvän.

l Lajittele alisivut. Lajittelujärjestys ilmoittaa, miten sivut lajitellaan valikoissa. Lajit-
telujärjestys määrää muokattavan sivun alla olevien alasivujen järjestyksen. Voit järjestää
sivut sen mukaan, koska ne on luotu, muutettu tai julkaistu.Voit käyttää laskevaa tai nou-
sevaa järjestystä. Voit myös laittaa sivut aakkosjärjestykseen tai järjestellä ne oman lajit-
teluhakemistosi mukaan.

l Lajitteluhakemisto. Jos olet valinnut sivun lajittelujärjestykseksi vaihtoehdon Lajit-
teluhakemiston mukaan, sinun on annettava sivun kaikille alasivuille luku eli indeksi,
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jotta järjestelmä osaisi sijoittaa sivut oikeaan järjestykseen. Sivu, jolla on pienin luku, laji-
tellaan valikossa ylimmäksi. Kaikkien sivujen oletusluku on yleensä 100. Jos haluat sijoit-
taa luomasi sivun valikkoon ennen muita sivuja, anna sivulle pienempi luku kuin 100,
esimerkiksi 90. Jos haluat, että sivu asetetaan muiden sivujen jälkeen, valitse luku, joka
on suurempi kuin 100, esimerkiksi 110. Kannattaa aina käyttää vähintään kymmen- ja
satalukuja siltä varalta, että haluat tulevaisuudessa sijoittaa sivun kahden muun väliin.
Tällä tavoin lajittelu onnistuu helposti eikä sinun tarvitse muuttaa kaikkien sivujen lajit-
teluhakemistoa. Huomioi, että lajitteluhakemisto on käytössä vain, jos olet valinnut yläs-
ivulla vaihtoehdon Lajitteluhakemiston mukaan kohdasta Lajittele alisivut..

l Pikakuvake. Pikakuvakkeen avulla voit luoda valikkopuuhun erityyppisiä linkkejä. Pikak-
uvakkeet eroavat tavallisista linkeistä siten, että pikakuvaketta käytettäessä sivusta tulee
linkki valikkorakenteeseen eikä se näytä mitään sisältämäänsä tietoa. Pikakuvakkeet
voivat johtaa joko saman sivuston tai ulkoisten sivustojen sivuille. Pikakuvakkeet voidaan
myös määrittää hakemaan tietoa saman sivuston muilta sivuilta. Tätä vaihtoehtoa käyt-
täessään vierailija pysyy edelleen samassa puurakenteen haarassa. Ei pikakuvaketta
on oletusasetus, mutta jos haluat erityyppisen linkin, valitse Hallitse.

Valitse Pikakuvaketyyppi-kohdassa mikä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:
Ei pikakuvaketta. Oletusvalinta – linkki, joka näyttää luodun sisällön. Valitsemalla
tämän voit myös palauttaa sivun käytettyäsi erityyppisiä linkkejä.

Pikakuvake sivulle EPiServer CMS:ssä. Tällä toiminnolla voi luoda linkin tois-
elle samassa sivustossa olevalle sivulle. Linkistä tulee suora linkki valitsemallesi
sivulle. Tätä linkkiä napsauttava vierailija siirtyy linkittämällesi sivulle ja siihen
liittyviin valikoihin.

Pikakuvake sivulle toisessa sivustossa. Tällä toiminnolla voi luoda linkin Inter-
netissä olevalle ulkoiselle sivulle tai palvelimella olevaan asiakirjaan. Muista ottaa
mukaan koko osoite, myös http://. Kun napsautat kentän vieressä olevaa pain-
iketta, näyttöön avautuu linkkityökalu, jolla voit luoda linkkejä tavalliseen tapaan.
Voit luoda linkin esimerkiksi asiakirjaan tai sähköpostiosoitteeseen.

Ei pikakuvaketta, näytä vain teksti. Valitse tämä, jos haluat, että sivu on vain
valikon otsikko, jossa ei näy tietoja ja josta ei ole linkkiä toiselle sivulle.

Hae sisältö sivulta EPiServer CMS:ssä. Samantyyppinen linkki kuin Pikak-
uvake sivulle. Erona on se, että vierailija ei siirry linkitetylle sivulle, vaan tieto
noudetaan sille sivulle, jolla käyttäjä on. Vierailija on edelleen samalla sivulla ja
samassa rakenteessa. Toiminto on käyttökelpoinen, kun tehdään sivuston poi-
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kittaisrakenteita. Samaa tietoa voidaan käyttää uudelleen monissa eri yhteyksissä
esimerkiksi intranetissä, mutta tietoa tarvitsee ylläpitää vain yhdessä paikassa.

Avaamistapa:. Määrittää, miten linkki avataan. Tämä on erityisen kätevä silloin,
jos sivustossa on kehykset. On myös tavallista, että ulkoiset linkit avautuvat uuteen
ikkunaan.

Käyttöoikeuksien asettaminen muokkausnäkymässä
Eri vierailijoille voidaan antaa erilaiset sivuston käyttöoikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkin
sivut voidaan näyttää jollekin vierailijalle, mutta piilottaa joltain toiselta. Jos vierailijalla ei ole
oikeutta lukea sivua, hän ei näe sivua valikossa.

Valitse ensin sivu, jolle haluat asettaa käyttöoikeudet. Valitse sitten Hallinta kaikkien ominaisuuk-
sien muokkausnäkymässä Näkyy seuraaville: -kohdan vieressä, niin näkyviin avautuu nykyisen
sivun Määritä käyttöoikeudet sivulle -ikkuna. Tämä tapahtuu samaan tapaan myös lohkoissa.

Avautuvalla sivulla näet, millaiset käyttöoikeudet ryhmillä ja yksilöillä on nykyiselle sivulle tällä
hetkellä. Valitsemalla Lisää ryhmä tai Lisää käyttäjä luetteloon saa näkyviin lisää ryhmiä ja käyt-
täjiä.

Käyttöoikeudet ja vaihtoehdot

EPiServer CMS määrittää eri käyttäjäryhmille tai käyttäjille tietyt käyttöoikeudet. Ryhmällä voi olla
esimerkiksi sisällön luku- ja julkaisuoikeus mutta ei oikeutta luoda, muokata ja poistaa sisältöä.

Voit määrittää käyttöoikeudet valitsemalla yhden tai useita seuraavista vaihtoehdoista:

l Lue tarkoittaa, että ryhmä/käyttäjä voi lukea valittuna olevaa sisältöä.

l Luo tarkoittaa, että ryhmä/käyttäjä voi luoda uutta sisältöä valittuna olevan alapuolelle.

l Muokkaa tarkoittaa, että ryhmä/käyttäjä voi muokata valittuna olevaa sisältöä.

l Poista tarkoittaa, että ryhmä/käyttäjä voi poistaa valittuna olevaa sisältöä.

l Julkaise tarkoittaa, että ryhmä/käyttäjä voi julkaista valittuna olevaa sisältöä.

l Hallitse tarkoittaa, että ryhmä/käyttäjä voi muokata dynaamisia ominaisuuksia sekä
määrittää yksittäisten sisältökohteiden käyttöoikeuksia ja kieliominaisuuksia muokkaus-
näkymässä. Huomaa, että tämä vaihtoehto ei sisällä hallintanäkymän käyttöoikeutta.

Jos vaihtoehdot poistetaan ryhmältä tai yksittäisiltä käyttäjiltä, kyseiset käyttöoikeudet katoavat.

Jos esimerkiksi haluat, että Jokainen-ryhmä ei pysty lukemaan jotain tiettyä sivua, voit poistaa
Lue-valinnan ryhmän kohdalta. Kun olet määrittänyt haluamasi käyttöoikeudet, muista ottaa muu-
tokset käyttöön Tallenna-painikkeella.
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Resurssit

Resursseja voidaan käyttää resurssiruudun kautta tuotteessa EPiServer, ja ne voivat olla sis-
ältötyypiltään mediatiedostoja, kuten kuvia, asiakirjoja, lohkoja tai tuotteen EPiServer Commerce
katalogituotteita. Resurssien käytön vaihtoehdot ovat EPiServer CMS ja EPiServer Commerce,
joten sisältöä on helppo lisätä vetämällä ja pudottamalla kohteita esimerkiksi sivun, lohkon tai
tuotteen sisältöalueelle.

Huomautus Tuotteen EPiServer vakioasennuksessa resurssiruutu sisältää ole-
tuksena vaihtoehdotMedia, Lohkot ja Katalogin kohteet tuotteille EPiServer CMS ja
EPiServer Commerce. Koska resurssiruutu on moduulialue, asennuksessa voi olla
saatavilla myös muita resursseja.

Voit käsitellä sisältöä suoraan resurssiruudun kautta esimerkiksi muokkaamalla kuvia tai lohkoja
tai järjestelemällä sisältökohteita kansioihin. Pikavalikon kohteet vaihtelevat valittujen sis-
ältötyyppien mukaan. Seuraavissa osioissa kuvataan resurssiruudun sisältökohteiden käsittelyä.

Lohkot
Lohkot ovat sisältöä, jota voidaan ylläpitää vain yhdessä paikassa mutta käyttää uudelleen ja
jakaa useiden sivustojen välillä. Sisältölohkoja ovat tyypillisesti kampanjamainokset ja main-
ospalkit, videot, uutissyötteet sekä yhteydenottolomakkeet. Sivujen tavoin myös lohkoilla on eri
tyyppejä, kuten editointilohko tai lomakkeiden tai sivujen luettelolohko.
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Lohkoja hallitaan resurssiruudun Lohkot-välilehdellä, jossa lohkoja voidaan luoda ja järjestellä
kansioihin. Tämän jälkeen lohkoja voidaan käyttää vetämällä niitä esimerkiksi tuotteen
EPiServer CMS sivujen sisältöalueisiin. Lohkoista voidaan hallita versioita, kuten muustakin sis-
ällöstä, ja lohkoja voidaan myös mukauttaa tietyille vierailijaryhmille.

Lohkojen hakeminen ja selaaminen

Kirjoita hakusanat ruudun yläosan hakukenttään, kun haluat hakea lohkoja. Hakutuloksen nap-
sauttaminen avaa kansion, jossa lohko sijaitsee. Voit selata lohkoja napsauttamalla auki kan-
sioita ja niiden sisältöä.

Lohkon luominen

Huomautus Lohkojen luominen edellyttää, että editoijilla on Luo-käyttöoikeus sivu-
ston juurihakemistossa.

Lohkon luominen resurssiruudun Lohkot-välilehdellä

Tällä toiminnolla voit tallentaa lohkon haluamaasi lohkokansioon. Lohko tulee käytettäväksi
yleisesti koko sivustossa.

1. Valitse kansio, johon haluat luoda lohkon, ja valitse sitten pikavalikosta Uusi lohko tai
napsauta Lisää-painiketta.

2. Valitse lohkotyyppi sivuston tukemista vaihtoehdoista ja anna lohkolle nimi.

3. Lohkon tyypistä riippuen lisää siihen sisältöä tarpeen mukaan.

4. Noudata julkaisuvirtaa ja julkaise lohko heti tai ajoita sen julkaisu myöhemmäksi. Julkais-
emattomat lohkot eivät näy sivuston vierailijoille, ja ne näytetään himmennettyinä
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muokkausnäkymässä, kun ne lisätään sisältöalueelle.

Lohkon luomisen aikana Takaisin-painike vie takaisin viimeksi muokatulle sivulle tai lohkoon.

Lohkon luominen suoraan sisältöalueella

Tällä toiminnolla voit tallentaa lohkon Tälle sivulle -kansioon valitulla sivulla.

1. Napsauta Luo uusi lohko sisältöalueella joko sivunäkymässä tai kaikkien ominaisuuk-
sienmuokkausnäkymässä.

2. Valitse lohkotyyppi sivuston tukemista vaihtoehdoista. Järjestelmä luo lohkolle nimen.

3. Lohkon tyypistä riippuen lisää siihen sisältöä tarpeen mukaan.

4. Noudata julkaisuvirtaa ja julkaise lohko heti tai ajoita sen julkaisu myöhemmäksi.

Jos haluat tietoja linkkien lisäämisestä linkkikokoelmaan sisältöalueella tai RTF-editorissa, katso
Linkkien luominen.

Lohkon muokkaaminen

Huomautus Jos lohkoa käytetään sivuston sisällössä, lohkoon tehdyt muutokset
vaikuttavat lohkon kaikkiin esiintymiin.

Lohkoa voidaan muokata suoraan sisältöalueella, jossa lohkoa käytetään, tai resurssiruudun
Lohkot-välilehdellä.

1. Valitse muokattava lohko ja valitse sitten pikavalikosta Muokkaa.
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2. Lohkon tyypistä riippuen muokkaa sisältöä tarpeen mukaan.
Jos haluat nimetä lohkon uudelleen, käytä kaikkien ominaisuuksien muokkaus-
näkymää.

3. Noudata julkaisuvirtaa ja julkaise muokattu lohko heti tai ajoita sen julkaisu myöhem-
mäksi.

Lohkon muokkaamisen aikana Takaisin-painike vie takaisin viimeksi muokatulle sivulle tai
lohkoon.

Jos haluat tietoja linkkien lisäämisestä linkkikokoelmaan sisältöalueella tai RTF-editorissa, katso
Linkkien luominen.

Lohkojen käyttäminen

Lohkoja voidaan lisätä vain sisältöalueille, jotka tukevat lohkoja. Valitse haluamasi lohko resur-
ssiruudusta muokkausnäkymässä ja vedä se sivun sisältöalueelle. Sisällön osat, joihin voidaan
lisätä lohkoja, on merkitty vihreällä kehyksellä.

Samalle alueelle voidaan lisätä useita lohkoja. Voit vetää uuden lohkon aiemman lohkon ylä- tai
alapuolelle ja pudottaa sen, kun näkyviin ilmestyy erotin. Lohkoja voidaan lisätä sisältöalueelle
myös kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä.
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Vinkki Lohkojen tavoin myös sivupuun sivuja voidaan vetää sisältöalueelle. Riip-
puen sivumallin rakenteesta valitun sivun sisältö hahmonnetaan sisältöalueella.
Tästä on hyötyä, kun halutaan esitellä tiettyä sivua.

Lohkoja voidaan lisätä vetämällä ja pudottamalla myös RTF-editorin alueelle.

Jos haluat poistaa lohkon sisältöalueesta, valitse pikavalikosta Poista.

Vinkki Lohkoja on mahdollista mukauttaa, jolloin tietyille vierailijaryhmille näytetään
kohdistettua sisältöä. Katso kohta Sisällön mukauttaminen.

Huomautus Et voi luoda linkkejä lohkoihin, sillä niillä ei ole verkko-osoitteita (URL).
Voit kuitenkin luoda linkkejä muihin sivuihin ja mediatiedostoihin, jos lohko sisältää
RTF-editorin (XHTML:n merkkijono-ominaisuus).

Sisältöalueen lohkojen järjesteleminen

Voit muuttaa lohkojen esitysjärjestystä järjestelemällä niitä sisältöalueella vetämällä ja pudot-
tamalla tai pikavalikon valinnoilla Siirrä ylös ja Siirrä ala.
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Lohkojen esittäminen eri tyyleillä

Voit valita sivun lohkoille koon ja tyylin määrittävät näyttöasetukset. Lohkojen hahmonnuksen
täytyy tukea eri leveyksien hallintaa, jotta sisältö voidaan näyttää oikein.

Seuraavat vaihtoehdot ovat saatavilla:

l Automaattinen. Valitse tämä vaihtoehto, niin lohko esitetään järjestelmän automaattisesti
valitsemalla sopivalla tyylivaihtoehdolla.

l Manuaalinen. Valitse tämä vaihtoehto, niin lohko esitetään tietyllä tyylivaihtoehdolla,
kuten esiasetuksella Täysi, Leveä tai Pieni, sisällössä, jossa lohkoa käytetään.

Lohkon nimen muuttaminen

Jos haluat muuttaa lohkon nimeä, valitse lohko puurakenteesta ja muuta sitten kaikkien
ominaisuuksien muokkausnäkymässä Nimi-ominaisuutta. Lohkon nimen muuttaminen ei
katkaise sisäistä linkitystä siihen sivustossa.

Kansioiden lohkojen siirtäminen, kopioiminen ja poistaminen

Mediatiedostoja siirretään, kopioidaan ja poistetaan pikavalikon kautta samalla tavalla kuin
sivuja.

Koska samoihin kansioihin voidaan tallentaa lohkoja ja mediatiedostoja, kansion poistaminen
puurakenteesta vaikuttaa kaikkeen kyseiseen kansioon tallennettuun sisältöön. Saat ilmoituksen
olemassa olevista sisältöviitteistä, jotta voit poistaa sisällön linkityksen ennen lohkon siirtämistä
roskakoriin.

Huomaa, että roskakoriin siirretty lohko ei ole enää käytettävissä sivustolla. Näet poistamasi
lohkot valitsemalla lohkopienoisohjelmassa pikavalikosta Näytä roskakori.

Monikielisen lohkosisällön hallinta

Versiot-pienoisohjelmalla voit tarkastella ja hallita sivujen tai lohkojen versioita ja kieliversioita.
Jos haluat luoda muunkielisen lohkon, katso kohta Sisällön globalisointi.

Lohkoversioiden hallinta
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Lohkoversioita hallitaan Versiot-pienoisohjelmalla samalla tavalla kuin muutakin sisältöä. Kun
muokkaat kuvaa tai päivität lohkon ominaisuuksia, siitä luodaan uusi versio, joka tulee näkyviin
Versiot-pienoisohjelmassa. Näin voit esimerkiksi palauttaa ja julkaista uudelleen lohkon aiem-
man version tarvittaessa.

Lohkojen, mediatiedostojen ja sivujen versioiden hallinnasta on lisätietoa kohdassa Versioiden
hallinta.

Lohkojen käyttöoikeuksien asettaminen

Tietyille lohkoille voidaan asettaa käyttöoikeudet samalla tavalla kuin muullekin sisällölle, kuten
sivuille. Käyttöoikeudet voidaan asettaa joko suoraan lohkolle kaikkien ominaisuuksien
muokkausnäkymässä tai koko lohkorakenteelle tuotteen EPiServer CMS hallintanäkymässä.

Huomautus Lohkojen luominen edellyttää, että editoijilla on Luo-käyttöoikeus sivu-
ston juurihakemistossa.

Kansiot
Kansioilla järjestellään esimerkiksi mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita ja asiakirjoja, sekä
lohkoja. Kansiossa voi olla jaettua sisältöä, jota käyttävät samanaikaisesti useat sivustot, tai sis-
ältöä, jota vain yksi sivusto voi käyttää. Kansio voi olla myös paikallinen. Paikalliseen kansioon
tallennettu sisältö on käytettävissä vain esimerkiksi kyseisellä sivulla tai lohkossa.

Kansioita voidaan käyttää resurssiruudussa, jossa lohkot ja mediatiedostot käyttävät samaa kan-
siorakennetta.

Tuotteen EPiServer CMS mallisivuston kohdemalleissa on seuraavat ennalta määritetyt kansiot:

l Kaikille sivustoille. Tämän yleisen kansion sisältöä voidaan käyttää ja jakaa kaikilla
usean sivuston kokonaisuuden sivustoilla.

l Tälle sivustolle. Usean sivuston kokonaisuudessa tämän kansion sisältöä voidaan käyt-
tää vain tietyllä sivustolla. Valinta voidaan määritellä lisättäessä uutta sivustoa, kuten kam-
panjasivustoa, tuotteen EPiServer CMS hallintanäkymässä.
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l Tälle sivulle tai Tälle lohkolle. Tämän paikallisen kansion sisältöä voidaan käyttää vain
tietyllä sivulla tai lohkossa, eikä sitä voi käyttää muiden sivujen tai lohkojen kautta. Tämä
on hyödyllinen valinta esimerkiksi silloin, kun tiettyyn tarkoitukseen käytetään kuvia, joita
ei saa käyttää missään muualla kyseisessä sivustossa.

Kansion luominen

Jos haluat luoda kansion, valitse haluamasi kansio rakenteessa, johon haluat luoda uuden kan-
sion, valitse pikavalikosta Uusi kansio ja anna kansiolle nimi.

Kansioiden siirtäminen, kopioiminen ja poistaminen

Mediatiedostoja siirretään, kopioidaan ja poistetaan pikavalikon kautta samalla tavalla kuin
sivuja. Kansioita voidaan siirtää myös vetämällä.

Koska samoihin kansioihin voidaan tallentaa lohkoja ja mediatiedostoja, kansion poistaminen
puurakenteesta vaikuttaa kaikkeen kyseiseen kansioon tallennettuun sisältöön. Saat ilmoituksen
olemassa olevista sisältöviitteistä, jotta voit poistaa sisällön linkityksen ennen kansion siirtämistä
roskakoriin. Näet poistamasi sisällön valitsemalla lohko- tai mediapienoisohjelmassa pikava-
likosta Näytä roskakori.

Paikallisia kansioita ei voi poistaa.

Varoitus Kansioiden siirtäminen ja poistaminen muuttaa sivuston resurssien URL-
osoitteita, joten se voi katkaista muiden sivustojen tai hakukoneiden linkityksen.

Kansion nimen muuttaminen

Jos haluat muuttaa kansion nimeä, valitse sen kohdalla pikavalikosta Nimeä uudelleen ja anna
uusi nimi. Kansion nimen muuttaminen ei katkaise sisällön sisäisiä linkkejä sivustossa.

Varoitus Kansioiden tai mediatiedostojen nimen muuttaminen muuttaa sivuston resur-
ssien URL-osoitteita, joten se voi katkaista muiden sivustojen tai hakukoneiden
linkityksen.

Monikielisten kansioiden hallinta

Kansioista ei voi luoda erikielisiä versioita, mutta kansioiden nimiin on mahdollista kirjoittaa kie-
likoodi. Lohkojen ja mediatiedostojen kansiorakenne näyttää samalta riippumatta siitä, mikä kieli
on valittuna siirtymisruudun Sivustot-välilehdellä. Tutustu sisällön globalisointia koskevaan
osioon tuotteen EPiServer CMS dokumentaatiossa.

Kansioiden käyttöoikeuksien asettaminen

Ennalta määritetty yleinen kansio on oletuksena kaikkien käytettävissä. Paikalliset kansiot perivät
käyttöoikeudet sisällöstä (sivulta tai lohkolta), johon ne liittyvät. Kansiorakenteen yksittäisille kan-
sioille on mahdollista määritellä tietyt käyttöoikeudet. Kansioiden käyttöoikeudet määritellään
tuotteen EPiServer hallintanäkymässä samalla tavalla kuin sivujen käyttöoikeudet sivupuussa.

Media
Tuotteessa EPiServer mediatiedostot voivat olla esimerkiksi kuvia, asiakirjoja, kuten PDF- tai
Word-tiedostoja, videoita tai MP3-tiedostoja. Mediaa hallitaan mediakirjastossa resurssiruudun
Media-välilehdellä. Siellä voit luoda kansioita ja ladata mediatiedostoja. Tämän jälkeen voit käyt-
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tää mediatiedostoja vetämällä niitä kohteen EPiServer CMS sivulle tai lohkoon tai liittämällä niitä
tuotteeseen kohteessa EPiServer Commerce.

Mediatiedostojen hakeminen ja selaaminen

Kirjoita hakusanat ruudun yläosan hakukenttään, kun haluat hakea mediatietoja. Hakutuloksen
napsauttaminen avaa kansion, jossa tiedosto sijaitsee. Voit selata mediatiedostoja nap-
sauttamalla auki kansioita ja niiden sisältöä.

Mediatiedoston lataaminen

Mediatiedostoja voidaan ladata helposti vetämällä ja pudottamalla niitä tietokoneen tal-
lennussijainnista latausalueelle. Voit lisätä tiedostoja myös napsauttamalla latausaluetta. Voit
myös valita pikavalikosta Lataa tiedostoja sen kansion kohdalla, johon haluat ladata tiedostoja.

Mediatiedostojen lataaminen vetämällä ja pudottamalla:

1. Napsauta mediakansiota, johon haluat ladata mediatiedostoja.

2. Valitse tietokoneella tiedostot, jotka haluat ladata (voit valita useita tiedostoja, kun pidät
Ctrl- tai Cmd-näppäintä painettuna), ja vedä ne latausalueelle. Näkyviin tulee latauksen
tilaikkuna.

3. Valitse lopuksi Sulje.

Median esikatselu

Mediatiedostot esitetään pikkukuvilla luettelonäkymissä. Oletuksena tuotteen EPiServer CMS
mallisivustolla näytetään esikatselussa yleiset kuvamuodot, mutta kehittäjäkumppani voi kehittää
myös muiden tiedostomuotojen hahmonnuksen.
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Mediatiedoston tyypistä riippuen seuraavat esikatseluvaihtoehdot ovat käytettävissä kak-
soisnapsautuksella:

l kuvasta tai videosta avataan esikatselu

l muista mediatiedostoista avataan kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä.

Esikatseltava tiedosto voidaan tiedostotyypistä riippumatta ladata valitsemalla Vaihtoehdot
> Lataa tämä tiedosto.

Mediatiedoston lataaminen

Jos haluat ladata mediatiedoston, valitse se puurakenteesta ja valitse sitten pikavalikosta Lataa.
Tai jos haluat avata kuvan tai videon esikatselun, valitse työkalurivin Vaihtoehdot-yhdis-
telmäpainikkeesta lataus.

Kuvan lisääminen sisältöön

Näin voit lisätä yhden tai useita kuvia vetämällä ja pudottamalla ne suoraan sivulle:

1. Muokkaa sivua ja valitse Media-välilehti.

2. Valitse kuva ja vedä se haluamaasi paikkaan sivulla.

Vinkki Helppokäyttöisyyssyistä (esimerkiksi näkörajoitteisia varten) kuvista on tärkeä
kirjoittaa kuvaus Kuvan kuvaus -ruutuun.

Kuvan muokkaaminen

Tuotteen EPiServer kuvaeditori sisältää kuvamuokkauksen perustoiminnot, kuten kuvan
rajaamisen, muuntamisen ja koon muuttamisen. Muokattu kuvatiedosto voidaan tallentaa kopi-
ona, tai sillä voidaan korvata alkuperäinen tiedosto.

Kuvaeditoria voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:

l Resurssiruudun Media-välilehdellä.

l RTF-editorissa. Täällä voit myös muokata kuvan ominaisuuksia ja esimerkiksi määrittää
kuvalle CSS-luokan.

VinkkiWeb-sisällön kuvatiedostot on aina pyrittävä pitämään mahdollisimman pien-
inä pitkien latausaikojen välttämiseksi. Kuvatiedostojen kokoa kannattaa pienentää
rajaamalla niitä tai muuttamalla niiden kokoa. Verkkosivuille on usein määritetty
kuvien enimmäisleveys (joka on yleensä noin 500–600 kuvapistettä). Kysy kokora-
joitus järjestelmänvalvojalta. Kuvien rajaamisessa ja koon muuttamisessa on mah-
dollista myös valita Esiaseta-luettelosta ennalta määriteltyjä kokoja, jotka
järjestelmänvalvoja on määritellyt sivuston web.config-tiedostossa.
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Muokkaa kuvaa seuraavasti:

1. Valitse kuva puurakenteesta ja valitse sitten pikavalikosta Avaa kuvaeditorissa.

2. Kuvaeditorissa voit rajata kuvaa, muuttaa sen kokoa ja muuntaa sitä seuraavasti:
l Rajaa. Valitse kuvan rajattava alue joko määrittämällä arvot Ylä-, Vasen-, Leveys-

ja Korkeus-ruutuihin tai valitsemalla osa kuvasta vetämällä. Voit myös käyttää esi-
asetuksia, jos järjestelmänvalvoja on asettanut sellaiset.

l Muuta kokoa. Muuta kuvan kokoa joko siirtämällä kulmakahvaa tai syöttämällä
arvot Leveys- ja Korkeus-ruutuihin. Pidä Säilytä mittasuhteet valittuna, jos
haluat pitää kuvan mittasuhteet ennallaan. Voit myös käyttää esiasetuksia, jos
järjestelmänvalvoja on asettanut sellaiset.

l Muunna. Käännä tai kierrä kuvaa tai valitse Harmaasävyasteikko, jos haluat
muuntaa kuvan harmaasävyiseksi.
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3. Kun rajaat kuvaa tai muutat sen kokoa, muista tallentaa muutokset valitsemalla Käytä,
ennen kuin jatkat.

4. Valitse jokin seuraavista tallennusvaihtoehdoista:

l Tallenna kopiona. Tämä valinta tallentaa kuvan alkuperäisen kuvan kopiona.
Nimeä kuvan kopio ja valitse OK. Huomautus:

Jos olet valinnut muokattavan kuvan mediakirjaston puurakenteesta, kopio
tallennetaan samaan kansioon kuin alkuperäinenkin tiedosto.

Jos olet valinnut muokattavan kuvan sivulta, kopio tallennetaan kyseisen
sivun paikalliseen kansioon.

l Korvaa alkuperäinen kuva. Tämä valinta korvaa palvelimen alkuperäisen kuvan
muokatulla kuvalla. Vahvista valitsemalla OK. Huomaa, että muutokset tulevat
käyttöön sivustossa kaikkialla, missä kuvaa käytetään.

5. Kun olet valmis, valitse OK.

Kuvan poistaminen sisällöstä

Jos haluat poistaa sisällöstä kuvan, valitse se RTF-editorissa ja paina Delete tai Cmd+Delete.
Huomaa, että tällöin kuva poistetaan sisällöstä mutta ei mediakirjastosta, joka näkyy Media-välile-
hdellä.

Mediatiedostojen metatietojen muokkaaminen

Käytettävissä olevat metatietokentät riippuvat toteutuksesta. Kuvilla voi olla esimerkiksi valok-
uvaaja, kuvaus, ja tekijänoikeustiedot.

Jos haluat muokata metatietoja, valitse mediatiedosto puurakenteesta ja avaa sitten kaikkien
ominaisuuksien muokkausnäkymä.

Mediatiedoston nimen muuttaminen kirjastossa

Jos haluat muuttaa mediatiedoston nimeä, valitse mediatiedosto puurakenteesta ja avaa sitten
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kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä. Muuta Nimi- ja Nimi URL:ssä -kohtia. Tiedoston
nimen muuttaminen ei katkaise sivuston sisäisiä linkkejä.

Varoitus Kansioiden tai mediatiedostojen nimen muuttaminen muuttaa niiden URL-
osoitteita, joten se voi katkaista muiden sivustojen tai hakukoneiden linkityksen.

Mediatiedoston korvaaminen kirjastossa

Jos haluat korvata mediatiedoston toisella tiedostolla, lataa uusi tiedosto täsmälleen samalla
nimellä kansioon, jossa haluat korvata vanhan tiedoston. Katso lisätietoja kohdasta, jossa käs-
itellään tiedostojen lataamista vetämällä ja pudottamalla. Vahvista toimenpide valitsemalla Kor-
vaa tiedosto (Korvaa tiedostot) tai peruuta toimenpide valitsemalla Ohita tämä tiedosto (Ohita
nämä tiedostot). Korvattavat mediatiedostot julkaistaan heti, ja muutokset tulevat käyttöön sivus-
tossa kaikkialla, missä korvattuja tiedostoja käytetään.

Huomautus Joissakin tapauksissa kuvien korvaaminen uusilla ei tule sivustossa heti
näkyviin johtuen välimuistitallennuksesta. Selaimen sivu täytyy ehkä päivittää, jotta
muutokset tulevat siinä näkyviin.

Kirjaston mediatiedostojen siirtäminen, kopioiminen ja poistaminen

Mediatiedostoja siirretään, kopioidaan ja poistetaan pikavalikon kautta samalla tavalla kuin
sivuja.

Mediatiedoston siirtäminen ei vaikuta sisältöön, jossa sitä käytetään, mutta siirtämisen seurauk-
sena tiedosto saatetaan piilottaa käyttäjiltä, joilla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia.

Koska samoihin kansioihin voidaan tallentaa lohkoja ja mediatiedostoja, kansion poistaminen
puurakenteesta vaikuttaa kaikkeen kyseiseen kansioon tallennettuun sisältöön. Saat ilmoituksen
olemassa olevista sisältöviitteistä, jotta voit poistaa sisällön linkityksen ennen tiedoston
siirtämistä roskakoriin.

Huomaa, että roskakoriin siirretty tiedosto ei ole enää julkaistuna sivustolla. Näet poistamasi sis-
ällön valitsemalla mediapienoisohjelmassa pikavalikosta Näytä roskakori.

Varoitus Mediatiedoston siirtäminen tai poistaminen muuttaa sen URL-osoitetta,
joten se voi katkaista muiden sivustojen tai hakukoneiden linkityksen.

Monikielisten mediatiedostojen hallinta

Mediatiedostoista tai niiden kansioista ei voi luoda erikielisiä versioita, mutta kansioiden nimiin
on mahdollista kirjoittaa kielikoodi. Lohkojen ja mediatiedostojen kansiorakenne näyttää samalta
riippumatta siitä, mikä kieli on valittuna siirtymisruudun Sivustot-välilehdellä. Tutustu sisällön
globalisointia koskevaan osioon tuotteen EPiServer CMS dokumentaatiossa.

Mediatiedostojen versioiden hallinta

Mediatiedostojen versioita hallitaan Versiot-pienoisohjelmalla samalla tavalla kuin muutakin sis-
ältöä. Kun muokkaat kuvaa tai päivität kuvan metatietoja, siitä luodaan uusi versio, joka tulee
näkyviin Versiot-pienoisohjelmassa. Näin voit esimerkiksi palauttaa ja julkaista uudelleen kuvan
aiemman version tarvittaessa.

Lohkojen, mediatiedostojen ja sivujen versioiden hallinnasta on lisätietoa kohdassa Versioiden
hallinta.
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Dynaamisen sisällön lisääminen
Sivulle voidaan lisätä dynaamista sisältöä hakemalla sitä sivun muista kentistä. Sisältö voi tulla
esimerkiksi ”ensisijainen sisältö” -kentästä (sivun editorialueelta) tai tallennetusta
päivämäärästä.

Vinkki Jos haluat käyttää sisältöä uudelleen, voit käyttää lohkoja kohdassa Resurssit
– jaetun sisällön käyttö esitetyllä tavalla.

Dynaamista sisältöä voidaan käyttää esimerkiksi, kun myyntilukuja ja vastaavia tietoja käytetään
uudelleen yrityksen sivustossa useissa eri paikoissa. Voit esimerkiksi haluta näyttää kolmen
viimeisen kuukauden myyntiluvut.

Lisäksi voit yhdistää dynaamista sisältöä vierailijaryhmään kohdan Sisällön mukauttaminen
ohjeilla.

Dynaamisen sisällön lisääminen sivuominaisuudesta

Voit lisätä dynaamista sisältöä sivuominaisuudesta seuraavasti:

1. Avaa sivu tai lohko, johon haluat lisätä dynaamista sisältöä, ja napsauta editorin
työkalurivillä Dynaaminen sisältö -painiketta .

2. Valitse Dynaaminen sisältö -ikkunassa moduuli, jota haluat käyttää dynaamisen sisällön
lähtökohtana. Sivun ominaisuus -moduuli kuuluu ohjelman EPiServer CMS vakioasen-
nukseen, ja sitä käytetään tässä esimerkissä.

3. Valitse Sivu, jolta sisältö lisätään -kohdasta puurakenteen sivu, jonka tiedot haluat näyt-
tää.

4. Valitse Ominaisuus, josta sisältö lisätään -kohdasta sivun ominaisuus, jonka tiedot
haluat näyttää. Tässä esimerkissä haetaan tietoja sivun Ensisijainen sisältö -
ominaisuudesta.
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5. Mukauttamisen asetukset -kohdassa voit valita vierailijaryhmän, jolle haluat myöntää
käyttöoikeuden dynaamiseen sisältöön, valitsemalla +. Valinnainen.

6. Valitse OK. Dynaaminen sisältö näkyy editorialueella ruutuna. Kun ominaisuuden arvoa
muutetaan, kaikki ominaisuuden esiintymät sisällössä päivittyvät automaattisesti.
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7. Esikatsele sisältöä.

8. Julkaise.

Dynaamisen sisällön muokkaaminen

Voit leikata, kopioida ja liittää dynaamisen sisällön ruutuja editorialueella aivan kuten muitakin
objekteja. Kun olet avannut sivun, joka sisältää dynaamisen sisällön ruudun, voit muokata sitä
seuraavalla tavalla:

1. Valitse dynaamisen sisällön ruutu editorialueella ja napsauta työkalurivin Dynaaminen
sisältö -painiketta.

2. Tee haluamasi muutokset dynaamiseen sisältöön ja valitse OK.

3. Julkaise.

Huomautus Dynaamisen sisällön ruudun leikkaaminen ja kopioiminen edit-
orialueella saattaa toimia eri tavalla eri selaimissa. Näppäimistön pikanäppäinten
sijaan joudut ehkä käyttämään editorin työkalurivin Leikkaa- tai Kopioi-painiketta tai
valitsemaan hiiren kakkospainikkeen pikavalikosta Leikkaa/Kopioi. Jos kohdistimen
asettaminen välittömästi dynaamisen sisällön ruudun eteen tai perään editorialueella
tuntuu vaikealta, kokeile käyttää hiiren sijaan näppäimistön nuolinäppäimiä.

Dynaamisen sisällön poistaminen

Valitse poistettava dynaamisen sisällön ruutu ja valitse Poista.
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Sivuston rakenteen muokkaaminen

Ylimpänä rakenteessa on juuri, joka on sivuston perustaso. Juuren alla on yleensä aloit-
ussivuelementti. Sivun puurakenteessa voi olla useampi kuin yksi aloitussivu, jos käytössä on
usean sivuston yritysratkaisu.

Luo haluamasi alarakenteet aloitussivun alle lisäämällä uusia sivuja. Sivurakenne saattaa kan-
nattaa luoda ennen kuin laitat sivuihin sisällön.

Sivuston rakenne muodostuu sivuista. Sivujen nimet muodostavat automaattisesti rakenteita ja
valikkoja. Valikot rakentuvat dynaamisesti sivustossa olevista sivuista. Jotta vierailija löytäisi
etsimänsä tiedon helposti ja osaisi liikkua sivustossa, valikkorakenteesta kannattaa tehdä
enintään kolmitasoinen.

Rakenteen elementeillä on seuraavat symbolit:

Sivuston juuri

Symboli osoittaa sivuston aloitussivun.

Kun hiiren kohdistinta liikutetaan puurakenteessa olevan sivun päällä, sivun tiedot näkyvät
työkaluvihjeenä.

Voit myös luoda lohkon, joka sisältää esimerkiksi mainospalkin tai uutisen, ja lisätä sen muokat-
tavalle sivulle. Lohkoista on apua, kun sisältökomponentteja halutaan jakaa ja käyttää uudelleen
sivuston eri osissa. Jos haluat lisätietoja lohkojen luomisesta, katso Lohkot.

Sivujen symbolit puurakenteessa
Seuraavien symbolien avulla saat nopean yleiskatsauksen puurakenteen sivuista EPiServer
CMS -mallisivustossa:

Julkaistua sisältöä sisältävä sivu

Säiliösivu, jota käytetään puurakenteessa olevan tiedon tallentamiseen ja muokkaam-
iseen ja joka ei näy sivustolla.

Uusi sivu, jota ei ole vielä julkaistu.

Uusi sivu, jonka julkaiseminen on ajastettu, mutta joka ei näy vielä sivustolla.

Sivu, jolle määritetty voimassaoloaika on umpeutunut ja joka ei enää näy sivustolla.

Sivun muutokset on hylätty.

Lukittu sivu, jolle sinulla ei ole muutosoikeutta.

Toinen käyttäjä muokkaa sivua tuotteessa EPiServer CMS.

Verkkosivuillasi saattaa olla käytössä kehittäjäkumppanin toteuttamia muita symboleita.

Sivujen siirtäminen, kopiointi ja poistaminen
Siirtymisruudussa voit käsitellä puurakennetta seuraavasti:

Leikkaa

Valitse siirrettävä sivu ja valitse sitten pikavalikosta Leikkaa. Valitse sivu, johon haluat siirtää
leikatun sivun, ja valitse Liitä.

Voit siirtää sivuja myös näppäimistön pikanäppäimillä Ctrl+x tai Cmd+x (leikkaa) ja Ctrl+v tai
Cmd+v (liitä).
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Voit myös siirtää sivuja vetämällä ja pudottamalla. Valitse siirrettävä sivu ja vedä se kohtaan,
johon haluat siirtää sen. Kun erotinviiva tulee näkyviin, vapauta hiiren painike ja pudota sisältö
valittuun paikkaan.

Sivu vaihtaa automaattisesti puurakenteen lajittelujärjestystä. Katso kohta Valikoiden
sivujärjestyksen vaihtaminen.

Kopioi

Valitse kopioitava sivu ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi. Valitse sivu, johon haluat kopioida
sivun, ja valitse Liitä.

Voit kopioida sivuja myös näppäimistön pikanäppäimillä Ctrl+c tai Cmd+c (kopioi) ja Ctrl+v tai
Cmd+v (liitä).

Kopioidun sivun identtinen kopio sijoitetaan valittuun paikkaan editointia varten.

Myös kopioitavan sivun kaikki alasivut sekä sivun paikallisessa kansiossa sijaitsevat, sivuun
liittyvät mediatiedostot kopioidaan, ja linkit johtavat sivun uuteen kopioon. Huomioi, että myös
asetukset, kuten käyttöoikeudet, dynaamiset ominaisuudet ja luokat, kopioidaan uudelle sivulle.
Nämä asetukset määritetään kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä.

Sivu vaihtaa automaattisesti puurakenteen lajittelujärjestystä. Katso kohta Valikoiden
sivujärjestyksen vaihtaminen.

Huomautus Kun sivu kopioidaan ja liitetään samassa elementissä, kopioidun sivun
ominaisuus Nimi URL:ssä saa tyypillisesti nimen [Nimi URL:ssä1], joka täytyy muut-
taa kopioinnin jälkeen.

Liitä

Leikkaa tai kopioi sisältöä, valitse sivu, johon haluat liittää kyseisen sisällön, ja valitse pikava-
likosta Liitä. Kun vahvistat toimenpiteen, valitsemasi kohdesivun alle luodaan uusi sivu.

Poista

Jos sisältöä, kuten kansioita, sivuja, lohkoja tai mediatiedostoja, poistetaan puurakenteesta ja siir-
retään roskakoriin, se ei näy enää julkaistuna sivustolla.

Näin voit poistaa sivun:

1. Valitse poistettava sivu puurakenteesta ja valitse sitten pikavalikosta Siirrä roskakoriin.
(Valittu sivu voidaan poistaa myös näppäimistön pikanäppäimellä Delete tai Cmd+De-
lete.) Jos muussa sisällössä on linkkejä sivulle, jonka haluat poistaa, valintaikkunassa
näkyy, missä sisällössä linkkejä on, ja sinua pyydetään poistamaan linkit. Valintaikkuna
muuttuu riippuen käyttötilanteesta ja siitä, onko sisällöllä alakohteita.
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2. Napsauta kukin linkittävä sivu auki ja poista sivujen linkit sisältöön, jonka haluat poistaa.

3. Kun olet valmis, vahvista poisto napsauttamalla Siirrä roskakoriin joka tapauksessa.

Varoitus Jos siirrät sivun roskakoriin poistamatta ensin valintaikkunassa esitetyn sis-
ällön linkitystä poistettavaan sivuun, linkit katkeavat sivustossasi.

Huomautus Sivujen poistamiseen ja niiden siirtämiseen roskakoriin tarvitaan tietyt
käyttöoikeudet. Kun poistat sivun, huomioi, että myös kaikki sivun alla olevat sivut
poistetaan.

Lisätietoja puurakenteesta poistetun sisällön palauttamisesta on kohdassa Roskakorin sisällön
hallinta.

Valikoiden sivujärjestyksen vaihtaminen
Sivut lajitellaan puurakenteeseen ennalta määrätyn lajittelujärjestyksen mukaisesti. Ole-
tusarvoinen lajittelutapa esimerkiksi uutisluetteloissa on, että viimeksi luotu sivu on
puurakenteessa ylimpänä. On olemassa myös muita lajitteluvaihtoehtoja, kuten aakkosjärjestys
tai lajitteluindeksi. Viimeksi mainitun vaihtoehdon avulla voit hallita lajittelua kullakin sivulla
määritetyn indeksin kautta.

Lajittelujärjestys määritetään kunkin haaran pääsivulle, ja se periytyy alasivuille. Pääsivua kut-
sutaan yläsivuksi. Kaikki suoraan yläsivun alla olevat sivut ovat alasivuja, jotka voidaan lajitella
keskenään.

Kaikki sivut, joiden edessä on rakenteessa plus- tai miinusmerkki, ovat yläsivuja. Kun osoitat
sivua hiirellä, saat tietoa sivusta ja sen lajitteluhakemistosta sekä lisätietoja kustakin sivusta.
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Määritä lajittelujärjestys seuraavasti:

1. Valitse haaran yläsivu rakenteessa, jossa haluat määrittää lajittelun.

2. Muokkaa sivua ja valitse Asetukset-välilehti.

3. Valitse lajittelutapa kohdasta Lajittele alasivut. Jos valitset lajittelun lajitteluindeksin
mukaan, sinun on lisäksi määritettävä lajitteluindeksi kullekin alasivulle. Vaihtoehtoisesti
voit lajitella sivuja vetämällä ja pudottamalla niitä haluamallasi tavalla kohdan Sivujen
siirtäminen, kopiointi ja poistaminen mukaisesti. Vahvista, että haluat sivun lajit-
telujärjestyksen muuttuvan automaattisesti.

4. Julkaise sivu.

Sivut on tallennettava ja julkaistava, että valittu lajittelu toteutuu. Tästä syystä lajit-
telujärjestyksen muutosten esikatselu ei ole mahdollista.

Lajittelu lajitteluindeksin mukaan

Jos haluat päättää sivujen lajittelutavan kokonaan itse, valitse yläsivulle vaihtoehto Lajit-
teluindeksin mukaan. Kullekin alasivulle on sen jälkeen annettava yksilöllinen lajit-
teluindeksinumero. Alasivujen lajittelu nousevassa järjestyksessä määräytyy niiden numeron
mukaan siten, että alhaisin numero on ylimpänä.

Voit muuttaa sivujen lajittelujärjestystä vetämällä ja pudottamalla sivuja haluamaasi kohtaan
puurakenteessa. Sivujen lajittelu vetämällä ja pudottamalla tulee kyseeseen vain haaroissa,
joiden lajittelussa käytetään lajitteluindeksiä.
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l Jos siirrät sivun haaraan, jonka lajittelussa ei käytetä lajitteluindeksiä, saat kehotuksen
siirtää sivun ja samalla ottaa käyttöön lajitteluindeksin kyseisen haaran lajit-
telujärjestyksenä. Vahvista napsauttamalla OK. Kun vedät sivun uuteen kohtaan
sivupuuhaarassa, järjestelmä laskee lajitteluindeksin automaattisesti uudelleen kyseisen
haaran lajittelujärjestykseen sopivaksi.

l Jos pudotat sivun eri yläsivun (jonka lajittelujärjestyksenä on lajitteluindeksi) alle,
järjestelmä siirtää tai kopioi sivun ensin ja lajittelee sitten. Siten sivu jää puuhun siihen
kohtaan, johon se ensin pudotettiin.

Järjestelmä tallentaa pudottamasi sivut uudelleen, joten sinulla on oltava julkais-
uoikeudet, jotta voit käyttää vetämistä ja pudottamista lajitteluun. Sinulla on myös
oltava julkaisuoikeudet sille sivuhaaralle, jossa on käytössä lajitteluindeksi ja johon
siirrät sivun.

Lajittelu lajitteluindeksin mukaan manuaalisesti

Lajitteluindeksi voidaan määrittää myös manuaalisesti kullekin alasivulle. Avaa muokattava sivu,
valitse Asetukset-välilehti ja muuta numeroa Lajitteluindeksi-ruudussa. Ainoa rajoitus on, että
lajitteluindeksin numeron on oltava kokonaisluku. On suositeltavaa käyttää kokonaisia kymmen-
tai satalukuja, jotta lisäsivuja voidaan lisätä rakenteessa olemassa olevien sivujen väliin. Muista
julkaista sivu, jotta kaikki rakenteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan.

Roskakorin sisällön hallinta
Roskakori on erillinen elementti puurakenteessa. Kun sivu, lohko tai mediatiedosto poistetaan
puurakenteesta, kyseinen sisältö ja kaikki sen alikohteet siirretään roskakoriin sekä poistetaan
julkaistusta sivustosta.
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Kun sisältöä tarkastellaan roskakorista, seuraavat toiminnot ovat poissa käytöstä:

l Sisältöä ei voi siirtää tai kopioida roskakorissa.

l Muokkaustoiminnot eivät ole käytössä. Jos haluat muokata sisältöä, palauta se
roskakorista seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Roskakorin käyttäminen

Seuraavassa esimerkissä esitetään

Roskakori avataan seuraavasti:

1. Pienoisohjelmien asetuksissa voit tarkastella poistettua sisältöä valitsemalla Näytä
roskakori.

2. Valitse roskakorista sisältö, jota haluat tarkastella. Sisältöä voidaan myös hakea avain-
sanan tai käyttäjän perusteella.

3. Käyttäjä voi poistaa roskakorin sisällön pysyvästi, jos hänellä on tarvittavat käyt-
töoikeudet.

Sisällön palauttaminen roskakorista

Jos haluat palauttaa sisältöä, valitse se roskakorissa ja napsauta Palauta (toiminto tulee myös
näkyviin, kun hiiren osoitin viedään sisältökohteen päälle). Vahvista palautus, jolloin valittu sis-
ältö julkaistaan uudelleen.

Roskakorin tyhjentäminen manuaalisesti

Monet organisaatiot tyhjentävät roskakorit tietyin väliajoin. Järjestelmänvalvoja määrittää asetuk-
sissa, kuinka kauan sisältö säilyy roskakorissa.

Kaiken sisällön poistaminen pysyvästi riippuu käyttöoikeuksista. Tyhjennä koko roskakorin sis-
ältö valitsemalla Tyhjennä roskakori. Vahvista poisto.

Varoitus Roskakorin tyhjentäminen poistaa sen kaiken sisällön pysyvästi, eikä toi-
mintoa voi peruuttaa.
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Versioiden hallinta

EPiServer avulla voit työskennellä versionhallinnan parissa. Aiemmin julkaistu ja sittemmin
muutettu sivu tai lohko tallennetaan uutena versiona. Kun käsittelet sivua tai lohkoa, saatat
haluta nähdä sen tilan. Versioiden hallinnan avulla pääset muun muassa tarkastelemaan ja
julkaisemaan uudelleen vanhempia versioita.

Jos samaa sisältöä muokkaa samaan aikaan useita editoijia, oletusarvoisesti käytetään jaettua
luonnosta. Kaikki muutokset tallennetaan tällöin samaan versioon. Katso Jaetun luonnosversion
muokkaaminen. On myös mahdollista luoda uusi versio.

Voit katsoa ja hallita sivuversioita seuraavilla tavoilla:

Sisällön tila työkalurivillä

Kun sisältöä muokataan täydessä leveydessä, tilatietoja näytetään täydessä tekstimuodossa
työkalurivillä seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Kynäsymboli tarkoittaa, että sisältöä ei voi muokata, ennen kuin joitakin asetuksia, kuten aika-
ohjattu julkaiseminen, peruutetaan.

Kun siirtymisruutu ja resurssiruutu on kiinnitetty, työkalurivillä näytetään seuraavat sisältöön
liittyvät tilasymbolit:

Julkaistun sivun tai lohkon tila on Julkaistu versio, eikä sen kohdalla
näytetä tilasymbolia.

Jos sivu tai lohko on asetettu valmiiksi julkaistavaksi, sen tila on Valmis
julkaistavaksi.

Jos uutta sivua tai lohkoa ei ole vielä julkaistu tai asetettu julkaistavaksi, sen
tila on Ei valmis.

Jos julkaistuun sivuun tai lohkoon tehdään muutoksia ja sitä ei ole vielä
julkaistu uudelleen, sen tila on Ei valmis. Tila voi olla myös Valmis julkais-
tavaksi. Jos sivua tai lohkoa ei hyväksytty, sen tila on Hylätty.

Julkaistavaksi ajoitettu sivu tai lohko:

l Uuden tila on Julkaistu

l Muutetun tila on Viivästetty julkaiseminen

Versiot-pienoisohjelma

Versiot-pienoisohjelmalla voit tarkastella ja hallita sivujen tai lohkojen versioita ja kieliversioita.
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Versioluettelon sivulla voi olla jokin seuraavista tiloista:

l Julkaistu versio on viimeisimmäksi julkaistu sivuversio, ja se näytetään vierailijoille.

l Aiemmin julkaistu on sivuversio, joka julkaistiin ennen viimeisimmäksi julkaistua sivua.

l Ei valmis on tallennettu sivun luonnos, jota ei ole vielä julkaistu.

l Valmis julkaistavaksi on sivu, joka odottaa, että sen julkaisee käyttöoikeudet omistava
henkilö.

l Hylätty on hylätty sivuluonnos, joka on korvattu Julkaistulla versiolla.

l Viivästetty julkaisu on sivu, joka on määritetty julkaistavaksi tiettynä ajankohtana.

Vinkki Valitsemalla Vaihtoehdot > Katso sivustolla voit tarkastella julkaistua sivua
sellaisena kuin kävijät sen näkevät.

Sivun tallennettavaa versiomäärää hallitaan järjestelmänvalvojan määrittämissä järjestelmäa-
setuksissa.

Jaetun luonnosversion muokkaaminen

Jos sivua käsittelee useampi editoija, oletuksena on, että käsittelet automaattisesti jaettua luon-
nosta. Voit uusia sivuversioita luodessasi valita niistä yhden, jonka käsittelyä voivat jatkaa kaikki,
valitsemalla Aseta ensisijaiseksi luonnokseksi.

Jaettu luonnos on merkitty symbolilla .

Kun ajoitat sivujen tai lohkojen julkaisemisen, sinulla on mahdollisuus luoda uusi luonnosversio.
Valitse Vaihtoehdot > Uusi luonnos täältä, niin uusi luonnosversio aukeaa muokattavaksi.

Vinkki Voit ajoittaa useita sivujen ja lohkojen versioita julkaisua varten. Esimerkkinä
on tilanne, jossa hallitaan useita kampanjoita ja ajoitetaan useita mainospalkkeja
siirtymissivulla. Painikkeella Uusi luonnos täältä luodaan toinen versio ajoitusta
varten.

Version muokkaaminen

Valitse versioluettelosta sisällön versio, jota haluat muokata, ja tee muutokset kohdan Muokkaus-
näkymän käyttäminen ohjeilla.
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Version poistaminen

Jos haluat poistaa sisällön tietyn version, jota et halua säilyttää, valitse sen kohdalla pikava-
likosta Poista versio. Vahvista poisto. Huomaa, että tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

Vinkki Jos haluat, että vanhempia sivuversioita ei voi poistaa versioluettelosta,
poistamisoikeudet voidaan poistaa käytöstä hallintanäkymässä.

Huomautus Julkaistua sivuversiota ei voi poistaa eikä julkaisemattomassa versiossa
voi poistaa äskettäin luotua sivua.

Sisällön julkaiseminen uudelleen

Kun julkaiset aiemmin julkaistun sivun uudelleen, seurantasyistä sivusta luodaan uusi versio,
vaikka sisältö ei olisi muuttunut.

Uudelleen julkaistu sivu saa uuden aikaleiman versioluettelon kohdassa Tallennettu.

Kieliversioiden hallinta

Versiot-pienoisohjelmalla voit tarkastella ja hallita sivujen tai lohkojen versioita ja kieliversioita.

Oletuksena versioluettelossa näytetään kaikki kieliversiot ja kielikoodit. Jos haluat nähdä vain
Sivustot-välilehdellä valitun kielen mukaiset versiot, valitse Versiot-pienoisohjelmasta Näytä
vain sisältö, jonka kieli on [kieli].
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Vinkki Napsauttamalla mitä tahansa otsikkosaraketta Versiot-pienoisohjelmassa voit
lajitella versioita nousevassa tai laskevassa järjestyksessä esimerkiksi tilan tai kielen
mukaan.

Jos haluat luoda sisältöä muulla kielellä ja hallita kieliversioita, katso lisätietoja kohdasta
Sisällön globalisointi.
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Sisällön globalisointi

EPiServer CMS tukee useita kieliversioita sivuston sisällöstä. Voit kääntää koko sivuston sisällön
tai sen osia useille kielille.

Jokaisella sivustolla on niin kutsuttu oletuskieli, joka on määritelty hallintaliittymässä. Sivuston
editoijille ja vierailijoille näytetään ensisijaisesti tämä kieli.

Pääkieli on alkuperäiskieli, jolla sisältö on luotu. Kääntämättä jääneelle sisällölle voidaan
asettaa vaihtoehtoinen tai korvaava kieli joko koko sisällön tai yksittäisen sivun osalta.

Vinkki Kielet on saatavilla valinnaisena lisäosana Add-on Storessa. Tämän
ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että järjestelmänvalvoja asentaa lisäosan alus-
tan EPiServer ohjeilla.

Huomautus Voit luoda ja muokata sivuja vain kielillä, joihin sinulla on tarvittavat käyt-
töoikeudet. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos sinulla ei ole käyttöoikeuksia
sivuihin tietyllä kielellä.

Globalisoidun sisällön luominen

Luo globalisoitua sisältöä seuraavasti:

1. Järjestelmänvalvoja lisää uuden kielen verkkosivustoon. Järjestelmänvalvoja voi myös
määrittää käyttötasot kullekin kielelle.

2. Järjestelmänvalvoja ottaa kohdassa Kieliasetukset käyttöön kielen, jota käytetään
editointiliittymässä.

3. Editoija valitsee uuden kielen Sivustot-välilehdeltä.

4. Editoija luo sisältöä uudella kielellä. Tämän jälkeen hän tarkistaa globalisoidun sisällön
ja julkaisee sen tai jatkaa sen työstämistä.

Vaihe 1: Kielen valinta

Sivut

Siirtymisruudun Sivustot-välilehdellä näkyvät kielet, joita voit käyttää sivujen luomisessa ja
muokkaamisessa. Sivuston valittu oletuskieli näkyy kielen puurakenteessa ylimpänä. Oletuksena
puurakenteessa näytetään kaikki kielet myös sisällöllä, jota ei ole vielä käännetty.

Seuraavassa esimerkissä näkyy pääkieli ”English” (englanti). Kursivoitu kieli ”svenska” (ruotsi)
on saatavilla sivustolla, mutta sitä ei ole vielä aktivoitu muokkausnäkymässä. Jos sivustossa on
otettu käyttöön globalisointi, voit tarkastella ja hallinnoida sisällön kieliasetuksia. Katso Kieli-
asetusten määrittäminen.
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Jos Sivustot-välilehdellä valitaan jokin muu kieli, kuten ”svenska”, puurakenne ladataan
uudelleen. Oletuksena puurakenteessa näytetään sivuston kaikki sivut. Kääntämättömät sivut on
kursivoitu, ja niillä on pääkieltä vastaava kielikoodi.

Jos haluat nähdä vain Sivustot-välilehdellä valitun kielen mukaiset sivut, valitse Sivut-pienoiso-
hjelmasta Näytä vain sisältö, jonka kieli on [kieli].

Lohkot

Lohkojen kääntäminen toimii samankaltaisesti kuin sivujen kääntäminen. Valitse Sivustot-välile-
hdellä kieli, johon haluat kääntää. Oletuksena näytetään sivuston kaikki lohkot. Kääntämättömät
lohkot on kursivoitu, ja niillä on pääkieltä vastaava kielikoodi.

Jos haluat nähdä vain Sivustot-välilehdellä valitun kielen mukaiset lohkot, valitse Lohkot-
pienoisohjelmasta Näytä vain sisältö, jonka kieli on [kieli].

Huomautus Sivuilla ja lohkoilla on ominaisuuksia, jotka on merkitty symbolilla . Ne
ovat yhteiset kaikille kielille, eikä niitä voi muokata eikä kääntää.

Vaihe 2: Sisällön luominen toisella kielellä
Jos sisältöä ei ole luotu toisella kielellä, editoijalle näytetään kielikoodi ja ilmoitus, että kieli puut-
tuu ja että vierailijat näkevät sisällön valitulla vaihtoehtoisella kielellä. Jos sivustossa on otettu
käyttöön globalisointi, voit tarkastella ja hallinnoida sisällön kieliasetuksia. Katso Kieliasetusten
määrittäminen.

Uuden kielen versio valitsemastasi sivusta on ”vain luku” -tilassa, ja työkalurivillä näkyy seuraava
ilmoitus:
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1. Sisältöä voi luoda muilla kielillä seuraavilla tavoilla:

l Valitse puurakenteesta sivu > Käännä.

l Napsauta ilmoituspalkin Käännä-painiketta tai työkalurivin Vaihtoehdot-yhdis-
telmäpainiketta.

2. Muokkaa sivua ja vedä siihen jaettua sisältöä kohdan Resurssit – jaetun sisällön käyttö
mukaisesti.

3. Yhdistelmäpainiketta napsauttamalla avautuu valikko, jossa on useita vaihtoehtoja. Vaih-
toehdot muuttuvat käyttöoikeuksien sekä sisältöversion mukaan kohdissa Sisällön tal-
lentaminen ja julkaiseminen ja Versioiden hallinta kuvatulla tavalla.
Version tilasta riippuen käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
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l Julkaise

l Ajoita julkaisemista varten

l Poista aikataulu ja muokkaa

l Valmis julkaistavaksi

l Palauta julkaistuun

l Uusi luonnos täältä

4. Esikatsele sivua kullakin kielellä.

Kieliversioiden hakeminen

Voit hakea sivun tai lohkon kaikkia kieliversioita kirjoittamalla avainsanan hakukenttään Sivut-
tai Lohkot-ruudun yläosassa. Hakutuloksissa näytetään kielikoodi sellaisten sisältökohteiden
kohdalla, joita ei ole vielä käännetty.

Kieliversioiden käsittely

Versiot-pienoisohjelmalla voit tarkastella ja hallita sivujen tai lohkojen versioita ja kieliversioita.

Jos haluat luoda linkkejä sisältöön, jotta vierailija ohjattaisiin määrittämääsi kieliversioon, katso
Linkittäminen sisältöön.

Lohkojen, mediatiedostojen ja sivujen versioiden hallinnasta on lisätietoa kohdassa Versioiden
hallinta.

Kohdassa Pienoisohjelmien hallinta on luettelo käytettävissä olevista pienoisohjelmista sekä
ohjeet niiden lisäämiseen käyttöpaneeliin tai ruutuihin.

Kieliversioiden poistaminen

Joissain tilanteissa voi olla tarpeen poistaa tietyn sivun tai lohkon kaikki tietynkieliset versiot
(poistamatta kuitenkaan kaikkea kyseisen kielen mukaista sisältöä verkkosivuilta). Tämä voidaan
tehdä Versiot-pienoisohjelmassa valitsemalla Poista kaikki versiot, joiden kieli on [kieli]. Voit
myös poistaa yksittäisiä versioita valitsemalla Poista versio. Huomaa, että tätä toimenpidettä ei
voi peruuttaa.
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Lohkojen, mediatiedostojen ja sivujen versioiden hallinnasta on lisätietoa kohdassa Versioiden
hallinta.

Kieliasetusten määrittäminen
Sivustolla käytettävissä olevat kielet voivat vaihdella puurakenteen eri kohdissa. Sivustosta void-
aan tuoda saataville vain pieni osa useilla kielillä. Sivustolla voidaan käyttää myös korvaavia ja
vaihtoehtoisia kieliä, joten voit määrittää toimenpiteet, silloin kun sivua ei ole saatavana kul-
loisenkin vierailijan käyttämällä kielellä.

Globalisoidun sisällön luominen

Luo globalisoitua sisältöä seuraavasti:

1. Järjestelmänvalvoja lisää uuden kielen verkkosivustoon. Järjestelmänvalvoja voi myös
määrittää käyttötasot kullekin kielelle.

2. Järjestelmänvalvoja ottaa kohdassa Kieliasetukset käyttöön kielen, jota käytetään
editointiliittymässä.

3. Editoija valitsee uuden kielen Sivustot-välilehdeltä.

4. Editoija luo sisältöä uudella kielellä. Tämän jälkeen hän tarkistaa globalisoidun sisällön
ja julkaisee sen tai jatkaa sen työstämistä.

Sen sijaan jotkut sivutyyppien kentät ovat yhteisiä kaikille. Näiden kenttien arvot on muutettava
sivuston vakiokielelle. Kieliasetuksia voidaan myös muuttaa siten, että yksittäinen sivu ei käytä
pääsivulta periytyviä kieliasetuksia.

Työkalurivin Kieliasetukset-valinnalla voidaan valita, miten sivusto näyttää tietyn kielen.

Kieliasetukset on jaettu kahteen ryhmään:

l Käytettävissä olevat kielet -asetukset vaikuttavat editoijien käytettävissä oleviin kieliin.

l Korvaava kieli- ja Vaihtoehtoinen kieli -asetukset vaikuttavat verkkosivuston vierailijoille
näytettävän sisällön kieleen.
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Sisällön käytettävissä olevien kielten määrittäminen

Sivuja voidaan luoda vain kielillä, jotka on aktivoitu hallintanäkymässä ja asetettu muokkaus-
näkymässä käytettäviksi Kieliasetukset-valintaikkunassa. Lisäksi on mahdollista käyttää ja
muokata sisältöä, joka on ollut käytettävissä aikaisemmin mutta ei ole sitä välttämättä nyt.

Huomautus Voit luoda ja muokata sivuja vain kielillä, joihin sinulla on tarvittavat käyt-
töoikeudet. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos sinulla ei ole käyttöoikeuksia
sivuihin tietyllä kielellä.

1. Valitse rakenteesta sivu, josta haluat tuoda yhden tai useamman kielen saataville editoin-
tiliittymään. Jos esimerkiksi haluat tuoda saataville kokonaisen sivuston, valitse aloit-
ussivu.

2. Avaa kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä ja valitse Työkalut > Kieliasetukset.

3. Poista kohdan Peri asetukset pääsivulta ”xxxxxx” valintamerkki, jos haluat luoda
erikoisasetukset tälle sivuston osalle.

4. Valitse Muuta kohdassa Käytettävissä olevat kielet.

5. Valitse käytettävissä olevat kielet.

6. Napsauta Tallenna.

7. Voit luoda sisältöä muilla kielillä kohdassa Sisällön globalisointi kuvatulla tavalla.

Korvaavan kielen määrittäminen

Korvaava kieli korvaa yhden kielen toisella riippumatta siitä, onko sivu olemassa ensimmäisellä
kielellä. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat näyttää sisältöä ennemmin toisesta kuin ensimmäisestä
kielestä.

Korvaava kieli voi olla hyödyllinen seuraavissa tilanteissa:

l Sivut ovat olemassa ensimmäisellä kielellä, mutta haluat vierailijoiden näkevän sisällön
toisella kielellä, esim. jos vanha sisältö on vielä olemassa.
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l Olet alkanut kääntää sivuston kaikkia sivuja (tai osaa niistä), mutta et halua yhdistää sis-
ältöä ennen kuin koko sivusto on käännetty. Tässä tapauksessa käytät korvaavaa kieltä,
kunnes olet kääntänyt kaikki sivut.

l Jos ensimmäisellä kielellä ei ole olemassa alapuuta, voit asettaa toisen kielen kor-
vaavaksi kieleksi, jolla sisältöä näytetään.

Huomautus Korvaavien kielten vuoksi vierailijat saattavat nähdä sivustolla saman-
aikaisesti useita kieliä.

1. Valitse rakenteen pääsivu, jolle haluat määrittää korvaavan kielen.

2. Avaa kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä ja valitse Työkalut > Kieliasetukset.

3. Poista kohdan Peri asetukset pääsivulta ”xxxxxx” valintamerkki, jos haluat luoda
erikoisasetukset tälle sivuston osalle.

4. Valitse Muuta kohdassa Korvaavat kielet.

5. Valitse eri kielten korvaavat kielet.

6. Napsauta Tallenna.

Vaihtoehtoisen kielen määrittäminen

Vaihtoehtoinen kieli -valinnalla vaihdetaan toiseen kieleen, kun jossain kieliversiossa on pysyviä
tai väliaikaisia tietopuutteita. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat näyttää sisältöä ennemmin toisesta
kuin ensimmäisestä kielestä. Vaihtoehtoinen kieli ei ole käytettävissä, jos rakenteen sivuille on
määritetty korvaava kieli.

Vaihtoehtoinen kieli voi olla hyödyllinen seuraavissa tilanteissa:

l Sivuja ei ole saatavana ensimmäisellä kielellä, mutta haluat vierailijoiden näkevän sis-
ällön sen sijaan toisella kielellä.

l Haluat aloittaa Internet-sivuston kääntämisen ja haluat kaikkien sivujen olevan saatavina
lopullisella kielellä, kun ne julkaistaan, mutta siihen asti sivu on näytettävä toisella
kielellä.

l Jos ensimmäisellä kielellä ei ole olemassa alapuuta, voit asettaa toisen kielen vaih-
toehtoiseksi kieleksi, jolla sisältöä näytetään.

Huomautus Vaihtoehtoisten kielten vuoksi vierailijat saattavat nähdä sivustolla
samanaikaisesti useita kieliä.

1. Valitse rakenteen pääsivu, jolle haluat määrittää vaihtoehtoisen kielen.

2. Avaa kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä ja valitse Työkalut > Kieliasetukset.

3. Poista kohdan Peri asetukset pääsivulta ”xxxxxx” valintamerkki, jos haluat luoda
erikoisasetukset tälle sivuston osalle.

4. Valitse Muuta kohdassa Vaihtoehtoiset kielet.

5. Valitse vierailijan valitseman kielen tilalla käytettävä vaihtoehtoinen kieli. Valitse toinen
kieli, jota käytetään, jos sisältöä ei ole saatavana ensimmäisellä kielellä.

6. Napsauta Tallenna.
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Sisällön mukauttaminen

EPiServer CMS sisältää Mukauttaminen-ominaisuuden, jolla sivuston sisältöä voidaan mukaut-
taa eri kohderyhmiä varten. Editoijana voit suunnitella sivuston tiedot sopimaan tietylle vieraili-
jaryhmälle (markkinasegmentille).

Jos haluat kohdistaa sisältöä ryhmille, valitse sivulta esimerkiksi mainospalkin sisältävä lohko,
kuva, tekstikatkelma tai jaettu lohko ja valitse sitten, mitkä ryhmät saavat nähdä sen.

Voit näyttää palaaville ja uusille vierailijoille etusivulla eri sisältöä. Tarjoa potentiaalisille
asiakkaille helppoja linkkejä yrityksesi tuotteisiin tai näytä omasta maastasi tuleville vierailijoille
heitä lähimpänä sijaitsevan myyntikonttorin osoite.

Voit katsoa mukauttamista esitteleviä videoita YouTubessa.

Mukautetun sisällön luomisen työnkulku

Luo mukautettua sisältöä seuraavasti:

1. Järjestelmänvalvoja luo vierailijaryhmiä. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää vieraili-
jaryhmälle käyttöoikeudet sivuun ja sen tiedostoihin.

2. Editoija valitsee mukautettavan sisällön ja vierailijaryhmän. Tämän jälkeen hän tarkistaa
mukautetun sisällön ja julkaisee tai jatkaa sisällön työstämistä. Sivun sisältöä voidaan
mukauttaa seuraavilla tavoilla:

l sisältöalueella

l RTF-editorilla.

3. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tilastot käyttöön luodessaan vierailijaryhmää, jolloin editoija
voi lisätä Vierailijaryhmän tilastot -pienoisohjelman ja katsoa, kuinka monta vierailijaa on
käynyt mukautetulla sivulla.

Sisällön mukauttaminen sisältöalueella
Valitse mukautettava sisältö ja valitse sitten ainakin yksi vierailijaryhmä.

Lohkon mukauttaminen

Lohko mukautetaan seuraavasti:

http://www.youtube.com/results?search_query=episerver+personalization
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1. Luo ja vedä lohko sivulle kohdan Resurssit – jaetun sisällön käyttö sivulla mukaisesti.

2. Valitse mukautettava lohko ja valitse sitten pikavalikosta Mukauta.

3. Valitse yksi tai useampi vierailijaryhmä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

l [Vierailijaryhmän nimi] tarkoittaa, että sisältö näkyy vain valitsemillesi vieraili-
jaryhmille. Toisin sanoen sisältö on piilossa kaikilta muilta vierailijoilta, jotka eivät
täytä ehtoja. Jos sinulla on useita lohkoja, jotka vastaavat tiettyä vierailijaryhmää,
vain ensimmäinen niistä näkyy.

l Jokainen tarkoittaa, että sisältö näkyy kaikille vierailijoille (ja kaikille vieraili-
jaryhmille). Aseta tämä lohko viimeiseksi mukautetun sisällön luettelossa
varasisällöksi niille vierailijoille, jotka eivät täytä yhtään ehdoista.

4. Vetämällä ja pudottamalla lohkot kyseiselle alueelle voit ryhmitellä lohkot niin, että tietty
vierailijaryhmä näkee ne. Sijoita mukautetun sisällön luettelossa olevat lohkot
haluamaasi järjestykseen. Esimerkki:
Aseta lohko Vierailijat Ruotsista ensimmäiseksi, Vierailijat Euroopasta toiseksi ja
Jokainen viimeiseksi.

5. Esikatsele sisältöä vierailijaryhmänä.

6. Julkaise.

Kaikkien mukautettua sisältöä sisältävien lohkojen lohkovalintojen vieressä on seuraava kuvake:

Huomautus Lohkon mukauttaminen vaikuttaa lohkoon ainoastaan sillä nimeno-
maisella sivulla, jolla sitä käytetään.

Mukautuksen poistaminen

Vedä pikaikkunassa haluamasi sisältö pois Mukautettu ryhmä -osiosta, niin kyseisen sisällön
mukautus poistetaan. Tai valitse pikavalikosta Siirrä ryhmän ulkopuolelle.
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Sisällön mukauttaminen RTF-editorilla
Valitse ainakin yhdelle vierailijaryhmälle mukautettava sisältö RTF-editorissa.

1. Avaa sivu, jonka haluat sisältävän mukautettua sisältöä.

2. Valitse mukautettava sisältö ja napsauta Mukautettu sisältö -painiketta editorin työkaluriv-
illä.

3. Valitse yksi tai useampi vierailijaryhmä luettelosta napsauttamalla Mukautettu sisältö -
ikkunassa ja Mukauttamisen asetukset -kohdassa plusmerkkiä (+) ja valitse OK.

4. Jos et tarvitse varasisältöä vierailijoille, jotka eivät vastaa mitään vierailijaryhmää, voit jät-
tää Liitä mukautusryhmään -kohdan tyhjäksi. Jos tarvitset varasisältöä, katso Vieraili-
jaryhmien ryhmittely.

5. Valitse uudelleen OK. Mukautettu sisältö näytetään ruutuna editorialueella. Huomaa, että
siihen kuuluvien vierailijaryhmien nimet näkyvät vasemmalla. Voit leikata ja kopioida
mukautettua sisältöä sisältäviä ruutuja RTF-editorialueella kuten kaikkia muitakin
kohteita.
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6. Esikatsele sisältöä vierailijaryhmänä.

7. Julkaise.

Vierailijaryhmien ryhmittely

Jos vierailijaryhmiä on useita, jotkut saattavat kuulua useampaan ryhmään. Voit myös haluta
näyttää saman sisällön useille vierailijaryhmille. Jotta sivun mukautettu sisältö näytetään var-
masti vain näille ryhmille, voit niputtaa vierailijaryhmäsi käsiteltäviksi yhtenä ryhmänä. Vaih-
toehtoinen sisältö voi olla tarpeen niitä vierailijoita varten, jotka eivät sovi mihinkään
vierailijaryhmään. Tällöin vain ensimmäisen sopivan vierailijaryhmän mukautettu sisältö
näytetään.

Esimerkki: Organisaatiosi haluaa mukauttaa sisältöä ruotsalaisille ja saksalaisille vierailijoille ja
näyttää oletusarvoisesti myös vähän sisältöä vierailijalle, joka ei sovi mihinkään vieraili-
jaryhmään. Jos haluat näyttää kaikille näille vierailijaryhmille tarkoitetun sisällön vain kerran, voit
niputtaa ne yhteen lisäämällä mukautusryhmän "Eurooppa" seuraavasti:

1. Avaa sivu ja valitse sisältö, jonka haluat mukauttaa ruotsalaisille ja saksalaisille vieraili-
jaryhmille. Noudata kohdan Mukautetun sisällön lisääminen vaiheita 1–5.

2. Valitse luettelosta mukautusryhmä koskemaan valitsemiasi vierailijaryhmiä. Jos haluat
lisätä uuden mukautusryhmän, valitse +, anna ryhmälle nimi ja valitse Lisää.

3. Valitse sisältö niitä vierailijoita varten, jotka eivät sovi mihinkään vierailijaryhmään, val-
itsemalla Lisää mukautusryhmään -ruutu ja pitämällä Varasisältö valittuna (valitsematta
mitään muita vierailijaryhmiä). Käytä varasisältöä valitsemalla mukautusryhmä luettelosta
tai lisää uusi mukautusryhmä.

4. Valitse uudelleen OK. Mukautettu sisältö näytetään mukautusmerkintäruutuna edit-
orialueella. Huomaa, että sisällytettyjen vierailijaryhmien nimet näkyvät vasemmalla ja
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mukautusryhmä oikealla.

5. Esikatsele sisältöä vierailijaryhmänä.

6. Julkaise.

Mukautetun sisällön muuttaminen
Mukautetun sisällön muuttaminen tarkoittaa sitä, että voit lisätä tai poistaa vierailija- ja sis-
ältöryhmiä. Avattuasi sivun, jossa on mukautettua sisältöä sisältävä ruutu, voit muuttaa sitä seur-
aavilla tavoilla:

Muuttaminen mukautetun sisällön painikkeen kautta

1. Napsauta työkalurivin Muokkaa mukautettua sisältöä -painiketta .

2. Tee haluamasi muutokset mukautettuun sisältöön ja valitse OK.

3. Julkaise.

Muuttaminen mukautusmerkintäruudun kautta

1. Valitse mukautusmerkintäruutu ja napsauta Mukautettu sisältö -painiketta.

2. Tee haluamasi muutokset mukautettuun sisältöön ja valitse OK.

3. Julkaise.

Huomautus Mukautetun sisällön ruudun leikkaaminen ja kopioiminen editorialueella
saattaa toimia eri tavalla eri selaimissa. Näppäimistön pikanäppäinten sijaan joudut
ehkä käyttämään editorin työkalurivin Leikkaa- tai Kopioi-painiketta tai valitsemaan
hiiren kakkospainikkeen pikavalikosta Leikkaa/Kopioi. Jos kohdistinta on vaikea sijoit-
taa heti editorin mukautetun sisällön ruudun eteen tai jälkeen, yritä sijoittamista näp-
päimistön nuolinäppäimillä hiiren sijasta.

Mukautetun sisällön poistaminen
Sivun mukautus voidaan poistaa seuraavilla tavoilla:

Mukautuksen poistaminen lohkosta

Poista mukautus lohkosta seuraavasti:
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1. Valitse lohko, josta haluat poistaa mukautuksen, ja valitse lohkovalintavalikko ja
Mukauta.

2. Vaihda asetukseksi Jokainen. Poista valintamerkki yhdestä tai useammasta vieraili-
jaryhmästä.

Huomautus Tämä toimenpide vaikuttaa lohkoon ainoastaan sillä nimenomaisella
sivulla, jolla sitä käytetään.

Mukautuksen poistaminen sivulta RTF-editorissa

Näin voit poistaa mukautuksen sivulta RTF-editorissa:

1. Napsauta Muokkaa mukautettua sisältöä -painiketta mukautusmerkintäruudussa, jonka
haluat poistaa.

2. Valitse Poista mukautus. The content will on the page

3. Julkaise.

Vinkki Jos haluat poistaa sivulta sekä mukautusmerkinnän että siihen liittyvän sis-
ällön, valitse mukautusmerkintäruutu RTF-editorissa ja paina näppäimistön Delete-
näppäintä.

Sisällön mukauttaminen käyttöoikeuksien avulla

Tämä on edistynyt ominaisuus.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tietyt käyttöoikeudet kokonaiselle sivulle, joka halutaan näyttää
tietyille vierailijaryhmille.
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Lomakkeiden käyttö

Verkkolomakkeita käytetään yleisesti verkkosivuilla esimerkiksi yksinkertaisissa kyselyissä,
tapahtumien rekisteröitymisessä tai kysymyslomakkeissa.

Mallisivustolla ja kohdemalleissa lomaketoiminnot otetaan käyttöön lohkon kautta, jolloin tiettyä
lomakekokoonpanoa voidaan helposti käyttää uudelleen muilla sivuilla vetämällä ja pudot-
tamalla. Verkkosivuillasi saattaa olla käytössä kehittäjäkumppanin toteuttama lomakesivutyyppi.

Voit itse päättää, haluatko saada yhteiset tiedot yhdestä lomakkeesta, jota käytetään useilla
sivuilla, vai haluatko tiedot jokaiselta yksittäiseltä sivulta. Sivuston kaikki lomakkeet kerätään yht-
een rakenteeseen.

Lomakkeiden hallinta
Sisältö-välilehden kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymässä on Lomake-ominaisuus,
jonka avulla voidaan käyttää kaikkia EPiServer CMS -ohjelman web-lomakkeiden muokkausom-
inaisuuksia. Sen avulla voit käyttää vanhoja lomakkeita tai luoda uusia käytettäväksi lomakelo-
hkoissa.

Lomakkeita hallitaan Valitse lomake -valintaikkunassa, jossa voidaan luoda hakemistorakenne,
jonka avulla sivuston lomakkeet on helppo jäsentää.

Valitse tarkasteltava lomakehakemisto tai Kaikki lomakkeet -vaihtoehto avattavasta Hakemisto-
luettelosta. Valintaikkunassa näet myös, millä sivuilla lomakkeita käytetään ja kuka ja milloin on
luonut ne ja muuttanut niitä. Valitse Näytä omat lomakkeet, jos haluat nähdä vain itse luomasi
lomakkeet tai lomakkeet, joita olet muokannut viimeiseksi itse.

Voit käsitellä lomakkeiden kansiorakennetta seuraavilla tavoilla:

l Luo uusi lomakehakemisto -toiminnolla voit luoda uusia hakemistoja.

l Muuta valitun lomakehakemiston nimi -toiminnolla voit muuttaa valitun hakemiston
nimen.

l Poista valittu lomakehakemisto -toiminnolla voit poistaa valitun hakemiston. Voit
poistaa ainoastaan hakemistoja, joissa ei ole lomakkeita.
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Lomakkeet voidaan sijoittaa hakemistoihin niiden muokkaamisen ja luomisen yhteydessä.

l Muokkaa-painikkeella voit muokata lomaketta. Muokattuasi lomaketta voit valita, tal-
lennatko sen uudella nimellä vai korvaatko aiemman lomakkeen.

l Poista-painikkeella voit poistaa lomakkeen. Lomakkeita voidaan poistaa myös Muokkaa
lomaketta -valintaikkunassa.

l Valitse-painikkeella voit valita rivin (lomake). Käytä-painikkeella voit käyttää sivulla valit-
tua lomaketta.

l Luo-painikkeella voit luoda uuden lomakkeen.

l Napsauta Ei lomaketta -painiketta, jos et halua muokkaamallesi sivulle lomaketta. Toisin
sanoen poistat kytkennän sivulla käytettyyn lomakkeeseen.

Lomakkeen luominen
Muokkaa lomaketta -valintaikkunaa käytetään lomakkeiden luomiseen ja muokkaamiseen. Val-
intaikkunassa voit luoda taulukon ja lisätä siihen haluamasi lomakekentät. Voit myös valita
kullekin kentälle ominaisuudet.

Lomakkeen luomiseen käytetään seuraavia välilehtiä:

l Taulukon asettelu -välilehteä käytetään lomakkeen asettelun suunnitteluun. Tällä välile-
hdellä olevassa taulukossa on oltava vähintään yksi solu (rivi tai sarake), ennen kuin
Lomakekentät-välilehteen voidaan lisätä kenttiä. Rivejä ja sarakkeita taulukkoon void-
aan lisätä vain tässä välilehdessä, mutta lomakekenttien asetusten päivittäminen voidaan
tehdä täälläkin. Lomakekenttiä voidaan siirtää taulukossa tyhjään soluun napsauttamalla
ensin siirrettävää lomakekenttää. Vie osoitin lomakekentän tyyppiä osoittavan kuvakkeen
päälle solun vasemmalla puolella ja vedä kenttä tyhjään soluun. Tämän voi tehdä kaikilta
Muokkaa lomaketta -valintaikkunan välilehdiltä.

Lisää rivi valitun rivin yläpuolelle valitsemalla Lisää rivi.

Lisää rivi taulukon alareunaan valitsemalla Lisää rivi.

Poista valittu rivi valitsemalla Poista rivi.

Lisää sarake valitun sarakkeen vasemmalle puolelle valitsemalla Lisää sarake.
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Lisää sarake taulukon oikeaan reunaan valitsemalla Lisää sarake.

Poista valittu sarake valitsemalla Poista sarake.

l Lomakekentät-välilehteä käytetään lomakekenttien lisäämiseen lomakkeeseen.
Lomakekenttä sijoitetaan taulukkoon vetämällä haluttu lomakekenttä tyhjään soluun
taulukossa. Yhdessä taulukon solussa voi olla vain yksi lomakekenttä.

l Tuo/Vie-välilehteä käytetään lomakkeiden tuomiseen sivulta ja viemiseen sivulle ohjel-
massa EPiServer CMS. Lomakkeita voidaan viedä, jos niiden halutaan esimerkiksi
näkyvän toisessa EPiServer CMS -sivustossa tai toisessa sovelluksessa. Lomakkeet
viedään XML-muodossa. Vie lomake valitsemalla Vie. Valitse, haluatko avata lomakkeen
vai tallentaa sen tietokoneelle. Tuo lomake selaamalla tuotavaan lomakkeeseen ja val-
itsemalla Tuo. Ota huomioon, että tuonti korvaa mahdolliset sisältöön ja asetteluun tehdyt
muutokset, jos niitä ei ole tallennettu.

Lomakelohkon luominen

Näin voit luoda uuden lomakelohkon ja vetää sen sivulle:

1. Luo uusi lohko Lomake-lohkotyypin pohjalta.

2. Kirjoita Otsikko-kenttään lomakkeen otsikko.

3. Etsi Lomake-kohdassa selaamalla lomake, jota haluat käyttää lohkossa.

4. Valitse lomake -valintaikkunassa voit valita vanhan lomakkeen napsauttamalla Valitse-
painiketta tai muokata lomaketta napsauttamalla Muokkaa-painiketta. Voit myös luoda
täysin uuden lomakkeen valitsemalla Luo.

5. Valitse Luo, niin lomakelohko luodaan.

6. Kun olet valmis, voit vetää lohkon sivulle ja julkaista sen.

7. Tilastotietojen tarkastelu ja lomaketietojen vienti.

Lomakkeen luominen ja muokkaaminen

Näin voit luoda lomakkeen ja muokata sitä:

1. Kirjoita Lomakkeen nimi -kenttään lomakkeen nimi. Jos aiot lähettää lomakkeen sähkö-
postitse, nimi näkyy viestin Aihe-rivillä. Nimi näkyy myös käytettävissä olevien
lomakkeiden luettelossa, joten voit käyttää lomaketta jollain toisella sivulla.

2. Valitse Lomakekansiossa, mihin kansioon lomake tallennetaan.
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3. Valitse Lomake voidaan lähettää ilman sisäänkirjautumista, jos haluat, että sivuston
kaikki vierailijat voivat lähettää lomakkeen. Oletuksena tämä vaihtoehto ei ole valittuna,
jolloin vierailijoita kehotetaan kirjautumaan sisään.

4. Valitse Sama henkilö voi lähettää lomakkeen useita kertoja, jos haluat, että sama hen-
kilö (tietokoneen käyttäjä) voi lähettää lomakkeen moneen kertaan. Oletuksena tämä vaih-
toehto ei ole valittuna, jolloin vierailija voi täyttää lomakkeen vain kertaalleen yhdeltä
tietokoneelta (vierailijan tietokoneelle asennetaan eväste).

5. Kiitossivu joka näkyy vastauksena -kohdassa voit valita sivun, joka näytetään, kun
vierailija on lähettänyt vastauksensa. Useimmiten tämä on kiitossivu. Sivun on perust-
uttava Vakiosivu-malliin.

Tietoja lomakekenttien tyypeistä

Kun olet luomassa tai muokkaamassa lomaketta ja lisäät lomakekentän soluun, kyseisen kent-
tätyypin asetukset näkyvät taulukon oikealla puolella. Voit tehdä erilaisia asetuksia sen mukaan,
minkä kentän olet valinnut. Jotkin ominaisuudet ovat kaikissa kenttätyypeissä ja jotkin kaikissa
syöttökentissä.

Useimmissa lomakekentissä on seuraavat ominaisuudet:

l CSS-luokka. CSS-luokka on kenttä, jossa voit ilmoittaa CSS-luokan (muotoilut) kentälle.
Luokan on oltava siinä CSS-tiedostossa, jota sivustossa käytetään. Saat lisätietoja
järjestelmänvalvojalta.
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l Nimi. Nimeä käytetään kentän tunnistamiseen tietokannassa. Kenttä on pakollinen, mutta
sitä ei näytetä vierailijoille. Yksinkertaisinta on käyttää samaa tai samantyylistä nimeä
kuin Kuvaus-kentässä. Kentässä voi käyttää vain merkkejä A–Z, a–z, 1–9 ja _. Välilyöntiä
ei voi käyttää.

l Kuvaus. Kenttää käytetään, jos halutaan kertoa vierailijoille, mitä kenttiin täytyy merkitä.
Kuvaukset voidaan luoda erilliseen kenttään tai kirjoittaa syöttökentän yhteyteen sen
mukaan, mihin haluat sijoittaa kuvauksen ja kuinka helppotajuisen haluat lomakkeen
olevan. Jos kirjoitat kuvauksen lomakekentän yhteyteen, se näkyy kentän vasemmalla
puollella. Tätä vaihtoehtoa tulee käyttää silloin, kun lomakkeen on oltava erittäin help-
potajuinen.

l Työkaluvihje. Työkaluvihje on kenttä, jossa vierailijoille voidaan antaa lisätietoja kentän
täyttämisestä. Työkaluvihjeen teksti näkyy, kun hiiren osoitin viedään syöttökentän päälle.

l Arvo on annettava. Valitse tämä valintaruutu, jos vierailija halutaan pakottaa täyttämään
kenttään jokin arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, esiin tuleva virheilmoitus kertoo, että
kenttä on täytettävä. Virheilmoitus koskee pääasiassa kentän Kuvausta. Jos kuvausta ei
ole, viitataan Nimi-kentän tekstiin.

l Vahvista. Kentän avulla voit tarkistaa, että vierailija on täyttänyt kentät oikeanlaisella
tiedolla. Voit esimerkiksi tarkistaa, että kyseessä on sähköpostiosoite, päivämäärämuoto
tai luvun erilaiset muodot.

Kunkin lomakekentän ominaisuudet on tallennettava napsauttamalla Tallenna-painiketta. Jos
haluat poistaa kentän, napsauta kentän ominaisuuksien alla olevaa Poista-painiketta.

Kun lomake on valmis ja kaikkien kenttien ominaisuudet tallennettu, voit tallentaa koko lomak-
keen valitsemalla Tallenna, Tallenna ja sulje tai Tallenna nimellä, jotka löytyvätMuokkaa
lomaketta -valintaikkunan yläreunasta. Kun olet tallentanut lomakkeen, esiin tulee Valitse
lomake -valintaikkuna, jossa voit napsauttaa Käytä-painiketta, kun haluat käyttää lomaketta
sivulla ja sitten julkaista sen.

Voit poistaa lomakkeen napsauttamalla Poista-painiketta Muokkaa lomaketta- tai Valitse
lomake -valintaikkunan yläreunassa.

Käyttösuositus

l Tekstiruutu. Käytä Tekstiruutu-kenttätyyppiä, jos haluat vierailijoiden kirjoittavan lyhyttä
tekstitietoa rivimuodossa.

Ilmoita Leveys-kentässä, kuinka monta merkkiä leveä kentän tulee olla.

l Tekstialue. Käytä Tekstialue-kenttätyyppiä, jos haluat vierailijoiden kirjoittavan
vapaamuotoista tekstiä suurelle alueelle. Voit itse päättää, kuinka monta merkkiä leveä
kentän tulee olla ja kuinka monta riviä sen tulee sisältää.

Ilmoita Leveys-kentässä, kuinka monta merkkiä leveä kentän tulee olla.

Ilmoita Korkeus-kentässä, kuinka monta riviä tekstialueen tulee sisältää.

l Avattava luettelo. Avattava luettelo on kenttätyyppi, jossa vierailijat voivat valita yhden
avattavan luettelon vaihtoehdoista.

Anna Vaihtoehdot-ryhmässä ne vaihtoehdot, jotka voidaan valita avattavasta
luettelosta.

Vaihtoehdot-ryhmän Nimi-kentässä näkyvät avattavan luettelon vaihtoehdot, ja
Arvo-kenttää käytetään kentän tunnistamiseen tietokannassa. Anna vaihtoehto
täyttämällä kentät ja napsauttamalla Lisää.

Esivalinta-valintaruutua käytetään merkitsemään vaihtoehto oletusarvoksi.

Poista vaihtoehto tai muuta järjestystä napsauttamalla oikealla olevia kuvakkeita.
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l Vaihtoehtopainike. Käytä Vaihtoehtopainike-kenttätyyppiä, jos haluat vierailijoiden val-
itsevan vain yhden vaihtoehdon vaihtoehtopainikkeen luettelosta.

Valitse kentässä Sijoittelu, näytetäänkö vaihtoehdot vaaka- vai pystysuunnassa.

Anna Vaihtoehdot-ryhmässä ne vaihtoehdot, jotka voidaan valita vaih-
toehtopainikkeilla.

Vaihtoehdot-ryhmän Nimi-kentässä näkyy vaihtoehtopainikkeen nimi, ja Arvo-
kenttää käytetään kentän tunnistamiseen tietokannassa. Anna vaihtoehto täyt-
tämällä kentät ja napsauttamalla Lisää.

Esivalinta-valintaruudulla merkitään oletuksena valittu vaihtoehto.

l Valintaruutu. Valintaruutu on kenttätyyppi, jossa vierailijat saavat luettelon eri vaih-
toehdoista ja voivat valita niistä yhden tai useamman.

Valitse kentässä Sijoittelu, näytetäänkö valintaruutu vaaka- vai pystysuunnassa.

Anna Vaihtoehdot-ryhmässä ne vaihtoehdot, jotka voidaan valita valintaruuduilla.

Vaihtoehdot-ryhmän Nimi-kentässä näkyy valintaruudun nimi, ja Arvo-kenttää
käytetään kentän tunnistamiseen tietokannassa. Anna vaihtoehto täyttämällä
kentät ja napsauttamalla Lisää.

Esivalinta-valintaruutua käytetään merkitsemään vaihtoehto oletusarvoksi.

Poista vaihtoehto tai muuta järjestystä napsauttamalla oikealla olevia kuvakkeita.

l Painike. Painike-kenttätyypillä voit luoda vierailijoille painikkeen, jonka avulla he voivat
lähettää täyttämänsä lomakkeen.

Kirjoita Painiketeksti-kenttään painikkeessa näkyvä teksti.

Valitse kentässä Vastauksen tulos -toiminto, joka suoritetaan vierailijan
lähettäessä lomakkeen. Voit valita, tallennetaanko vastaus tietokantaan ja/tai
lähetetäänkö se sähköpostitse. Voit myös valita, lähetetäänkö lomake sivustoon,
jossa tietojen käsittelyyn käytetään erillistä sovellusta. Tekemästäsi valinnasta riip-
puu, mitä kenttiä näytetään.

Kirjoita kenttään Lähetä sähköposti tähän osoitteeseen se sähköpostiosoite,
johon viesti lähetetään, kun vierailija palauttaa lomakkeen. Voit lähettää sähkö-
postia useille vastaanottajille erottamalla sähköpostiosoitteet toisistaan pilkuilla,
esimerkiksi matti@yritys.fi,maija@yritys.fi,tiina@yritys.fi.

Kirjoita Sähköpostin lähettäjä -kenttään lähettäjän osoite, joka on lähetettävässä
viestissä.

Kenttään Sähköpostin aihe tulee viestin otsikko, joka näytetään viestin Aihe-
ruudussa, kun vierailija palauttaa lomakkeen.

Kohtaan Lähetä annettuun URL-osoitteeseen kirjoitetaan sen sivuston osoite,
johon haluat tiedot lähetettävän.

l Kuvaus. Kuvaus-kenttää käytetään, jos halutaan kertoa vierailijoille, mitä kenttiin täytyy
merkitä.

Vierailijoille näytettävä teksti kirjoitetaan kenttään Teksti .

l Vaakaviiva. Käytä Vaakaviiva-vaihtoehtoa, jos haluat lisätä lomakkeeseen vaakaviivan
esimerkiksi parantaaksesi kentän muotoilua.

Lomaketietojen tarkastelu ja vienti
Jos valitset lomaketietojen tallentamisen tietokantaan, löydät kaikki lähetetyt lomakkeet tietoin-
een, kun valitset kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymän.



Copyright © EPiServer AB

Lomakkeiden käyttö | 107

Valitse Näytä tiedot, niin voit käyttää ja viedä lomakkeen tietoja. Huomaa, että näytetyt
lomaketiedot on kerätty kaikilta sivuilta, joilla tätä kyseistä lomakelohkoa on käytetty.

Näin noudat lomaketiedot tietokannasta:

1. Nouda haluamasi lomakesivun tiedot napsauttamalla kohdan Lomake vaihtoehtoa
Näytä tiedot.

2. Valitse, minkä lomakkeen tiedot haluat noutaa. Usein valittavana on vain yksi lomake.

3. Anna kaksi päivämäärää, jos haluat määrittää haullesi aikarajat. Nämä kentät voit jättää
tyhjiksi, jos haluat saada kaikki lähetetyt vastaukset.

4. Valitse vaihtoehto Näytä kaikkien sivujen tiedot, jos haluat noutaa tiedot kaikista
sivuista, joissa käytetään kyseistä lomaketta.

5. Ilmoita kentässä Osumien määrä sivua kohti, kuinka monta osumaa haluat kullekin
sivulle. Napsauta Haku.

Kun olet suorittanut haun, osumat luetellaan hakulomakkeen alla. Jos osumia on monta
sivullista, voit selata niitä tässä.Voit myös poistaa tietueita.

l Tietueita voidaan poistaa lomaketiedoista valitsemalla poistettavat tietueet ja nap-
sauttamalla Poista valitut tietueet.
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l Voit poistaa kaikki vastaanotetut lomaketiedot valitsemalla Poista kaikki tietueet.

l Jos haluat käsitellä tietoja Microsoft Excelissä, napsauta painiketta Vie Exceliin. Tämä
edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Excel-ohjelma.

l Voit viedä lomaketiedot XML-tiedostoon valitsemalla Vie XML-tiedostoon.
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Raportit

Avaa raporttikeskus valitsemalla Raportit EPiServer CMS -ohjelman yleisvalikosta. Raport-
tikeskus avautuu erilliseen ikkunaan, joka jää auki, kunnes suljet sen.

Kunkin raportin osalta hakutuloksiin sisältyvät sivut avautuvat editointiliittymään, kun valitset
sivun linkin hakutulostaulukosta. Voit helpottaa raporttikeskuksen käyttöä ja liikkumista työpöy-
dällä olevissa ikkunoissa pienentämällä EPiServer CMS -selainikkunan ja siirtämällä raport-
tikeskusikkunaa niin, että molemmat ikkunat näkyvät samanaikaisesti. Tätä suositellaan vain
näytöille, joiden tarkkuus on vähintään 800 x 600 pikseliä.

EPiServer CMS -mallisivustoon sisältyy useita sivuraportteja, mutta EPiServer CMS -sivustossa
voi olla käytettävissä myös muita mukautettuja raportteja. Tässä on käsitelty vain EPiServer CMS
-oletusasennukseen kuuluvat sivuraportit.

Julkaisemattomat sivut
Tämä raportti näyttää sivut, joita ei ole vielä julkaistu ja joita on viimeksi muutettu tiettynä ajan-
jaksona.

Luo raportti seuraavasti:

1. Valitse Raportin ehdot -ryhmäruudusta esimääritetty ajanjakso napsauttamalla sopivaa
linkkiä tai syöttämällä ajanjakso päivämääräkenttiin.
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2. Selaa Haun aloitussivu -kentässä puurakenteen sivuun, josta haluat aloittaa haun. Aloit-
ussivu sisältyy myös hakuun.

3. Voit rajata haun sivuihin, joiden tila on Valmis julkaistavaksi, valitsemalla Kyllä tai Ei
Valmis julkaistavaksi? -kentässä.

4. Lisää valintamerkki Muuttanut viimeksi itse -ruutuun, jos haluat etsiä vain itse viimeksi
muuttamiasi sivuja.

5. Valitse Kieli-valikosta hakuun sisältyvien sivujen kieli. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos sivustossa käytetään globalisointia.)

6. Määritä Kohteiden määrä sivulla -kentässä, kuinka monta kohdetta haluat näkyvän kul-
lakin raporttitulosten sivulla.

7. Valitse Näytä raportti. Tulokset voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa. Avaa
sivu muokkaustilassa napsauttamalla sivun nimeä Sivun nimi -sarakkeessa.

Julkaistut sivut
Tämä raportti näyttää tiettynä ajanjaksona julkaistut sivut.

Luo raportti seuraavasti:

1. Valitse Raportin ehdot -ryhmäruudusta esimääritetty ajanjakso napsauttamalla sopivaa
linkkiä tai syöttämällä ajanjakso päivämääräkenttiin.

2. Selaa Haun aloitussivu -kentässä puurakenteen sivuun, josta haluat aloittaa haun. Aloit-
ussivu sisältyy myös hakuun.

3. Valitse Julkaissut itse -ruutu, jos haluat etsiä vain sivuja, jotka olet julkaissut viimeksi
itse.
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4. Valitse Kieli-valikosta hakuun sisältyvien sivujen kieli. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos sivustossa käytetään globalisointia.)

5. Määritä Kohteiden määrä sivulla -kentässä, kuinka monta kohdetta haluat näkyvän kul-
lakin raporttitulosten sivulla.

6. Valitse Näytä raportti. Tulokset voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa. Avaa
sivu muokkaustilassa napsauttamalla sivun nimeä Sivun nimi -sarakkeessa.

Muutetut sivut
Tämä raportti näyttää sivut, joita on muutettu tiettynä ajanjaksona.

Luo raportti seuraavasti:

1. Valitse Raportin ehdot -ryhmäruudusta esimääritetty ajanjakso napsauttamalla sopivaa
linkkiä tai syöttämällä ajanjakso päivämääräkenttiin.

2. Selaa Haun aloitussivu -kentässä puurakenteen sivuun, josta haluat aloittaa haun. Aloit-
ussivu sisältyy myös hakuun.

3. Lisää valintamerkki Muuttanut viimeksi itse -ruutuun, jos haluat etsiä vain itse viimeksi
muuttamiasi sivuja.

4. Valitse Kieli-valikosta hakuun sisältyvien sivujen kieli. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos sivustossa käytetään globalisointia.)

5. Määritä Kohteiden määrä sivulla -kentässä, kuinka monta kohdetta haluat näkyvän kul-
lakin raporttitulosten sivulla.

6. Valitse Näytä raportti. Tulokset voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa. Avaa
sivu muokkaustilassa napsauttamalla sivun nimeä Sivun nimi -sarakkeessa.
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Vanhentuneet sivut
Tämä raportti näyttää sivut, joiden julkaisuaika umpeutuu tiettynä ajanjaksona.

Luo raportti seuraavasti:

1. Valitse Raportin ehdot -ryhmäruudusta esimääritetty ajanjakso napsauttamalla sopivaa
linkkiä tai syöttämällä ajanjakso päivämääräkenttiin.

2. Selaa Haun aloitussivu -kentässä puurakenteen sivuun, josta haluat aloittaa haun. Aloit-
ussivu sisältyy myös hakuun.

3. Valitse Julkaissut itse -ruutu, jos haluat etsiä vain sivuja, jotka olet julkaissut viimeksi
itse.

4. Valitse Kieli-valikosta hakuun sisältyvien sivujen kieli. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos sivustossa käytetään globalisointia.)

5. Määritä Kohteiden määrä sivulla -kentässä, kuinka monta kohdetta haluat näkyvän kul-
lakin raporttitulosten sivulla.

6. Valitse Näytä raportti. Tulokset voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa. Avaa
sivu muokkaustilassa napsauttamalla sivun nimeä Sivun nimi -sarakkeessa.

Yksinkertaiset osoitteet
Tämä raportti näyttää julkaistut sivut, joilla on yksinkertainen osoite.
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Luo raportti seuraavasti:

1. Selaa Haun aloitussivu -kentässä puurakenteen sivuun, josta haluat aloittaa haun. Aloit-
ussivu sisältyy myös hakuun.

2. Valitse Kieli-luettelosta haussa käytettävä kieli. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain,
jos sivustossa käytetään globalisointia.)

3. Valitse Kohteiden määrä sivulla -kentässä, kuinka monta kohdetta haluat näkyvän kul-
lakin raporttitulosten sivulla.

4. Valitse Näytä raportti. Tulokset voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa. Avaa
sivu muokkaustilassa napsauttamalla sivun nimeä Sivun nimi -sarakkeessa. Raportin
tuloksista voi myös nähdä, näkyykö sivu valikoissa ja onko sivu julkaistu.

Linkin tila
Linkin tila -raportti luodaan ajoitetusta Linkkien vahvistus -työstä. Tämä raportti näyttää linkit, joi-
hin EPiServer CMS ei saanut yhteyttä linkkejä tarkistaessaan esimerkiksi sen takia, että sivu on
siirretty, sivusto on suljettu tai kohdelinkkiä ei voida juuri silloin lukea.
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Luo raportti seuraavasti:

1. Napsauta kohdassa Raportin ehdot > Haun aloitussivu selauspainiketta ja valitse sivun
puurakenteen aloitussivu.

2. Valitse Näytä raportti. Tulokset voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa. Avaa
sivu muokkaustilassa napsauttamalla sivun nimeä Katkaistu URL-osoite -sarakkeessa.
Kohteita sivulla -kohdassa voit määrittää sivulla näytettävien kohteiden enim-
mäismäärän.
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Työnkulkujen käyttö

EPiServer CMS tukee useita työvirtatyyppejä, mikä tarkoittaa sitä, että sinulle voidaan antaa tai
sinä voit jakaa tehtäviä ennalta määrätyn työnkulun mukaisesti. Kyse voi olla esimerkiksi siitä,
että toimittaja luo sivun, joka on hyväksytettävä vähintään yhdellä henkilöllä ennen julkaisua.
Hyväksyjä on päätetty etukäteen työvirrassa, ja tehtävät jaetaan automaattisesti eri yksilöille.

Muiden valmistajien työnkulut

EPiServer CMS -toimittaja ja järjestelmänvalvoja laativat yhdessä työnkulut. EPiServer CMS -
mallisivusto sisältää seuraavat työnkulut: kaksi sivujen hyväksymistä varten, yksi useiden kielten
hallintaan ja yksi palautepyyntöä varten.

Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa, vaihtaa ja luoda useampia työvirtoja.

Työvirran aloituskohta

Siinä vaiheessa, kun yhtä tai useampaa sivuston työvirtaa laaditaan, on valittava, aloitetaanko ne
manuaalisesti vai automaattisesti. Yleisin tapa on aloittaa automaattisesti jostain tietystä paikasta
puurakenteessa.

Useimmissa tapauksissa työvirran aloitus on määrätty. Se voi mennä esimerkiksi niin, että toimit-
taja jättää sivun julkaistavaksi johonkin tiettyyn paikkaan puussa. Työvirran voi aloittaa erilaiset
tapahtumat EPiServer CMS:ssä. esimerkiksi sivun luomisen ja asiakirjan lataamisen.
Tapahtuma, josta virta saa alkunsa, muodostaa työvirran aloituskohdan. Kun sivu lähetetään
julkaistavaksi, henkilölle numero kaksi annetaan tiedoksi, että hänelle on tehtävä. Tehtävä
määräytyy sen mukaan, miten virta on laadittu.

Työvirran aloittaminen manuaalisesti
Tyypillisessä EPiServer CMS -asennuksessa palautteen pyynnön työvirta sopii manuaaliseen
käynnistykseen. Tämän työvirran tarkoituksena on, että yksittäinen toimittaja saa palautetta
sivulle tehdyistä muutoksista.

Aloita työvirta manuaalisesti seuraavasti:

1. Luo tai muuta sisältöä sivulla tai lohkossa.

2. Avaa kaikkien ominaisuuksien muokkausnäkymä ja valitse Työkalut > Aloita työvirta.

3. Valitse aloitettava työvirta.

4. Näyttöön avautuu valintaikkuna, ja voit määrittää asetukset juuri tämän tyyppiselle työvir-
ralle.

5. Esimerkki rinnakkaisen hyväksynnän työvirrasta: Napsauta Lisää käyttäjiä/ryhmiä ja val-
itse, mikä ryhmä tai käyttäjä saa tehtäväkseen hyväksyä muutokset, jotka olet tehnyt sis-
ältöön. Valitse OK.

6. Kun olet määrittänyt asetukset, valitse Aloita. Työvirta on nyt aloitettu ja tehtävä lähetetty
valitsemallesi ryhmälle tai käyttäjälle.

Huomautus Jos et saa valittavaksesi erilaisia työvirtoja, syy on siinä, että työvirran
manuaalinen aloittaminen ei ole sallittu organisaatiosi asennuksessa.
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Huomautus Työvirran prosessiomistajalla on aina oikeus poistaa tai lopettaa työvirta,
vaikka kaikkia tehtäviä ei olisikaan suoritettu. Prosessiomistajana toimii yleensä sivun
tekijä.

Omien tehtävien käsittely
Tehtävät, jotka sisältyvät sinulle tai ryhmäsi jäsenelle osoitettuun työvirtaan, näkyvät siirty-
misruudun kohdassa Tehtävät-välilehti > Omat tehtävät.

Jos haluat lukea tehtävän viestin, napsauta ilmoituspalkissa Katso tehtävä.

Kun olet tarkistanut sivun, julkaise muutokset.
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Käyttöliittymän mukautusasetukset

Kun aloitat EPiServer CMS:n käytön, tutustu ensiksi mukautusasetuksiin. Voit lisätä sähkö-
postiosoitteesi sekä muuttaa käyttöliittymän kieltä.

Omat asetukset -kohdassa voit käsitellä käyttäjätietoja ja käyttöliittymän näytön asetuksia. Käytä
näitä toimintoja valitsemalla ylävalikon oikean yläkulman Järjestelmänvalvoja-kohdasta Omat
asetukset.

Käyttäjätiedot

Kun lisäät omat tietosi (kuten nimen ja sähköpostiosoitteen) Käyttäjätiedot-välilehdelle, joka
sijaitsee Omat asetukset -kohdassa, järjestelmä voi tunnistaa sinut ja kommunikoida kanssasi
eri tilanteissa, esimerkiksi automaattista työnkulkua käytettäessä.

Voit ehkä myös käsitellä salasanatietojasi Käyttäjätiedot-välilehdellä sen mukaan, miten
EPiServer CMS -asetuksesi on määritetty. Kysy järjestelmänvalvojalta, koskeeko tämä käyt-
tämääsi sivustoa.

Näytön asetukset

Omat asetukset -kohdan Näytön asetukset -välilehdellä voit valita työskentelykielen ja
puurakenteessa näytettävät symbolit.

Kohdassa Oma kieli valitaan järjestelmän kieli, jota käytetään käyttöliittymässä eli muun muassa
päävalikoissa, välilehdillä ja hiiren kakkospainikkeella avattavissa valikoissa.

Näkymät-kohdassa voit poistaa mukautetut asetukset ja palauttaa järjestelmän oletusasetukset
käyttöön napsauttamalla Palauta näkymät.
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EPiServer-alusta

Johdanto
OnlineCenterin sisältävä EPiServer -alusta on EPiServer:n tuotteissa käytetty yhteinen kehys,
joka sisältää kaikissa tuoteasennuksissa käytettävät ominaisuudet. OnlineCenter tarjoaa
yleiskuvauksen ja helpon pääsyn kaikkiin asennettuihin järjestelmiin. Siellä voi myös hakea
tietoja koko sivustosta, mukauttaa omia asetuksia ja siirtyä lukemaan verkko-ohjetta.

Ylimpänä olevan yleisvalikon kautta voidaan siirtyä kaikkiin sivustoon yhdistettyihin
järjestelmiin. Alue on moduulialue, jonka kautta voidaan käyttää myös EPiServer:n tuotteisiin
yhdistettyjä muiden yritysten tuotteita.

Yleisvalikon vasemmassa yläkulmassa on seuraavat valinnat:

l Käyttöpaneelissa on mukautettava alue, johon voit lisätä pienoisohjelmia. Näin voit käyt-
tää nopeasti usein toistuvia tehtäviä tai muita sivuston toimintoja. Pienoisohjelmat ovat
pieniä sovelluksia, joita voidaan käyttää helposti käyttöpaneelin kautta tuotteessa
EPiServer OnlineCenter sekä resurssiruudun ja siirtymisruudun kautta tuotteissa
EPiServer CMS ja EPiServer Commerce. Sekä EPiServer että tuotekohtaiset alustat
tukevat pienoisohjelmia, joilla voidaan esimerkiksi käsitellä lomakkeita, tarkastella vieraili-
jaryhmien tilastoja sekä käyttää versionhallintaa ja Commercen tuotekatalogia. Kehittäjät
voivat luoda mukautettuja pienoisohjelmia tiettyihin tarkoituksiin. Lisätietoja on kohdassa
EPiServer Framework SDK.

l Tuotteet-valinnalla voit käyttää asennukseen sisältyviä tuotteita ja hallita sivustosi sis-
ältöä, kuten verkkosivujen tekstiä ja kuvia kohteessa EPiServer CMS sekä tuotteita koht-
eessa EPiServer Commerce. Toisella rivillä oleva alivalikko näyttää aina yleisvalikosta
valitun järjestelmän toiminnot. Lisätietoja on tuotekohtaisissa ohjeissa.

l Lisäosat-valinnalla voidaan avata EPiServer Add-on Store, jossa järjestelmänvalvojat
voivat hallita sekä kohteen EPiServer että muiden valmistajien moduuleja ja niiden päiv-
ityksiä.

Yleisvalikon oikeassa yläkulmassa on seuraavat valinnat:

l EPiServer Logon kautta voidaan avata osoite www.episerver.com.

l ?-valinnalla voidaan avata asennukseen sisältyvien tuotteiden verkko-ohjeet.

l Maapallosymbolin kautta voidaan avata sivustojen katseluvaihtoehdot.

l Käyttäjäprofiilisymbolin kautta voidaan avata käyttäjän omat järjestelmäasetukset, käyt-
töoikeussopimus sekä uloskirjautuminen sivustosta.

l Suurennuslasisymbolin kautta voidaan tehdä yleisiä hakuja.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli on henkilökohtainen alue sivustoa koskevien tärkeiden tietojen koostamista ja
näyttämistä varten. Kojelauta on myös lisäosa-alue, jossa voit lisätä mukautettuja pienoiso-
hjelmia näyttääksesi korkean tason tietoa tai luodaksesi pikavalintoja yleisiin tehtäviin tai usein
käytettyihin toimintoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi viimeksi muutettujen sivujen tarkastelu tai
verkkolomakkeen katselu.

Kun sivustoon on kirjauduttu, käyttöpaneeliin päästään valitsemalla EPiServer:n kir-
jautumisikkunasta Siirry omaan käyttöpaneeliin tai yleisvalikostaKäyttöpaneeli.

Käyttöpaneelissa voit tehdä seuraavia toimia:

l Käyttöpaneelin järjestäminen: Välilehtien ja sarakkeiden lisääminen, muokkaaminen ja
poistaminen. Käyttöpaneelin välilehdet voidaan jakaa yhteen, kahteen tai kolmeen sarak-
keeseen.

l Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmien järjestäminen sarakkeisiin ja välilehtiin. Pienoiso-
hjelmien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen. Lisätietoja on osassa Pienoiso-
hjelmat.

Muokkaaminen

Välilehtien avulla järjestetään käyttöpaneelin sisältämää tietoa. Voit luoda omia välilehtiäsi ja
lisätä haluamiasi pienoisohjelmia. Voit luoda esimerkiksi yhden välilehden markkinointitiimiä ja
toisen tuotteen toimittajia varten, jolloin kummallakin ryhmällä on käytettävissään omat pienoiso-
hjelmansa. Voit mukauttaa jokaisen välilehden ulkoasua määrittämällä sarakkeiden määrän tieto-
jen näyttämistä varten. Yleisnäkymässä on aina käytettävissä ainakin yksi oletusvälilehti.
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Välilehtien luominen

Käyttöpaneeliin lisätään uusia välilehtiä seuraavasti:

1. Valitse käyttöpaneelin valikosta Uusi välilehti.

2. Valitse lisättävän välilehden avattavasta luettelosta Nimeä välilehti uudelleen ja anna
välilehdelle nimi.

3. Määrittele välilehden tietoalueen sarakemäärä Asettelu-kentässä napsauttamalla jotain
käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

4. Lisää vasta luotuun välilehteen haluamasi pienoisohjelmat Pienoisohjelman lisääminen -
osan ohjeiden mukaisesti.
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Luotujen välilehtien järjestystä ei voi muuttaa.

Välilehtien muokkaaminen

Käyttöpaneelin välilehtiä muokataan seuraavasti:

1. Napsauta muokattavan välilehden nuolta. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

l Muuta välilehden nimi Nimeä välilehti uudelleen -toiminnolla.

l Vaihda välilehden sarakkeiden määrää valitsemalla Asettelu. Kaikki olemassa
olevat pienoisohjelmat siirretään uuden asettelun käytettävissä oleviin sarakkeis-
iin.

2. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Välilehtien poistaminen

Käyttöpaneelin välilehti poistetaan seuraavasti:

1. Napsauta poistettavan välilehden nuolta.

2. Valitse Poista välilehti poistettavan välilehden avattavasta luettelosta.

3. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä.

Käyttöpaneelissa on aina oltava saatavana ainakin yksi välilehti, joten viimeistä välile-
hteä ei voida poistaa.

Pienoisohjelmat
Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voidaan käyttää helposti käyttöpaneelin kautta
tuotteessa EPiServer OnlineCenter sekä resurssiruudun ja siirtymisruudun kautta tuotteissa
EPiServer CMS ja EPiServer Commerce. Sekä EPiServer että tuotekohtaiset alustat tukevat
pienoisohjelmia, joilla voidaan esimerkiksi käsitellä lomakkeita, tarkastella vierailijaryhmien
tilastoja sekä käyttää versionhallintaa ja Commercen tuotekatalogia. Kehittäjät voivat luoda
mukautettuja pienoisohjelmia tiettyihin tarkoituksiin. Lisätietoja on kohdassa EPiServer Frame-
work SDK.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/


Copyright © EPiServer AB

122 | Toimittajan käsikirja – EPiServer 7.5 CMS

Jokaisen pienoisohjelman oikeassa yläkulmassa on vetovalikko. Sen sisältö riippuu pienoiso-
hjelman käytettävissä olevista toiminnoista, mutta yleensä siinä on vähintään Muokkaa- ja
Poista-toiminnot.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pienoisohjelma-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa ruutujen asetuksia lisäämällä, siirtämällä ja poistamalla pienoisohjelmia.
Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ruutujen asetukset. Avaa pienoisohjelma-asetusten valikko napsauttamalla ham-
masrattaan symbolia, esimerkiksi jos haluat lisätä pienoisohjelmia ruutuun.

Pienoisohjelma-asetukset. Valitse pienoisohjelmakohtaiset asetukset, esimerkiksi
pienoisohjelman poistamiseksi ruudusta, napsauttamalla hammasrattaan symbolin
vieressä olevaa nuolta

Pienoisohjelmien asetukset. Valitse tietyn pienoisohjelman asetukset napsauttamalla
nuolta.

Minimoi tai maksimoi pienoisohjelma. Minimoi pienoisohjelma valitsemalla , mak-
simoi se valitsemalla .

Poista. Poistaa pienoisohjelman.

Pienoisohjelman lisääminen



Copyright © EPiServer AB

EPiServer-alusta | 123

Pienoisohjelma lisätään ruutuun näin:

1. Valitse Lisää pienoisohjelmia.

2. Pienoisohjelmat-ikkunassa näkyvät kaikki pienoisohjelmat. Pienoisohjelmat voi suod-
attaa tuotekohtaisesti napsauttamalla vasemmalla olevaa tuotenimeä.

3. Napsauta lisättävän pienoisohjelman plusmerkkiä. Jos valitset useita pienoisohjelmia, ne
lisätään ruutuun samassa järjestyksessä, jossa valitsit ne.

4. Valitse Valmis.

Pienoisohjelman siirtäminen

Käyttöpaneeli ja ruudut on lukittu oletusarvoisesti. Ne voi järjestää siirtämällä pienoisohjelmia ja
sijoittamalla ne haluttuihin paikkoihin.

Kojetaulu on jaettu sarakkeisiin, joissa pienoisohjelmia voidaan siirtää ylös- tai alaspäin tai sarak-
keesta toiseen.
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Pienoisohjelmaa siirretään käyttöpaneelissa näin:

1. Vapauta asetukset valitsemalla Järjestä pienoisohjelmat uudelleen.

2. Siirrä pienoisohjelmaa ruudussa vetämällä ja pudottamalla se haluamaasi paikkaan
korostetulla alueella.

3. Lukitse asetukset valitsemalla uudestaan Järjestä pienoisohjelmat uudelleen.

Pienoisohjelman muokkaaminen

Pienoisohjelmaa muokataan näin:

1. Napsauta Valitse vaihtoehdot -painiketta ja valitse Muokkaa. Muokkauksen voi suorittaa
eri tavoilla pienoisohjelman tyypin mukaan.
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2. Muuta pienoisohjelman valintoja. Esimerkiksi Lomakkeiden katseluohjelma -pienoiso-
hjelmassa voit vaihtaa tavallisessa ja suurennetussa näkymässä näkyvien kohteiden
määrää.

3. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Pienoisohjelman poistaminen

Pienoisohjelman voi poistaa käyttöpaneelista ja ruuduista seuraavilla tavoilla:

l Avaa ruudun lukitus, napsauta -painiketta pienoisohjelman kohdalla ja lukitse ruutu
uudestaan.

l Valitse pienoisohjelman asetukset ja napsauta Poista pienoisohjelma -painiketta.

Muiden valmistajien pienoisohjelmat

Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voidaan käyttää helposti käyttöpaneelin kautta
tuotteessa EPiServer OnlineCenter sekä resurssiruudun ja siirtymisruudun kautta tuotteissa
EPiServer CMS ja EPiServer Commerce. Sekä EPiServer että tuotekohtaiset alustat tukevat
pienoisohjelmia, joilla voidaan esimerkiksi käsitellä lomakkeita, tarkastella vierailijaryhmien
tilastoja sekä käyttää versionhallintaa ja Commercen tuotekatalogia. Kehittäjät voivat luoda
mukautettuja pienoisohjelmia tiettyihin tarkoituksiin. Lisätietoja on kohdassa EPiServer Frame-
work SDK.

Käyttöpaneelin pienoisohjelmat

Seuraavat pienoisohjelmat ovat käytettävissä ohjelman EPiServer CMS mallisivuston käyt-
töpaneelissa:

Lomakkeiden katseluohjelma

Lomakkeiden katseluohjelma -pienoisohjelma tarjoaa mahdollisuuden valvoa tietyn Internet-
lomakkeen, esim. kyselyn, rekisteröitymisen tai yhteystietolomakkeen, tapahtumia. Se on
tarkoitettu toimittajien lisäksi kaikkien niiden henkilöiden käyttöön, jotka haluavat seurata sivu-
ston tapahtumia. Tällaisia henkilöitä ovat esim. markkinointipäälliköt ja liiketoiminta-alueen pääl-
liköt.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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Lomakkeiden katseluohjelma näyttää tietyn määrän lomakkeen uusimpia tapahtumia, esim.
uusimmat äänestystulokset tai rekisteröitymiset. Lomakkeiden katseluohjelma -pienoisohjelman
tulokset voidaan näyttää myös graafisesti, jolloin lomakkeen tapahtumia on helppo ja nopea
tulkita.

Voit lisätä lomakkeen ja määrittää Lomakkeiden katseluohjelma -pienoisohjelman asetukset
seuraavasti:

1. Napsauta Muokkaa-painiketta pienoisohjelman oikean yläkulman avattavassa luette-
lossa.

2. Tarkastele lomaketta graafisessa esittelytilassa valitsemalla Esittelytila. Huomaa, että
sinun on tehtävä lomakkeesta esittelynäkymätiedosto. Se näkyy tämän jälkeen avat-
tavassa Valitse lomake -luettelossa. XFormsViewerGadgetDemo on esimerkki
lomakkeiden katseluohjelmasta.

3. Valitse lomake avattavasta Valitse lomake -luettelosta. Valitsemastasi lomakkeesta riip-
puen katseluohjelmaan voidaan ottaa mukaan eri kenttiä. Tässä esimerkissä valittuna on
yhteystietolomake, jossa on nimi, sähköpostiosoite ja viesti.

4. Näytä kohteen lähetyspäivämäärä -kohdassa voit valita, että lomakkeen lähetyspäivä
näytetään.

5. Valitse näytettävien lomakkeen lähetysten määrä Näytettävien kohteiden määrä -
kentässä.

6. Näytä kaavio lomakkeesta valitsemalla Näytä kaavio.

7. Valitse kaavion aikajakso avattavasta Kaavion aikajakso -luettelosta.
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8. Valitse tietojen päivitystiheys avattavasta Päivitä automaattisesti -luettelosta. Tämä
asetus määrittelee, kuinka usein lomakkeen katseluohjelman tiedot päivitetään.

9. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Ulkoiset linkit

Ulkoiset linkit -pienoisohjelma tarjoaa yleiskatsauksen sivuston ulkoisiin linkkeihin. Siitä on
hyötyä, jos haluat selvittää, mille ulkoisille sivustoille ohjaat vierailijoita omasta sivustostasi.

Voit lisätä ulkopuolisia linkkejä seuraavasti:

Lisätessäsi ulkoisia linkkejä voit valita, kuinka monta kohdetta luettelossa näytetään. Luettelossa
näkyy niiden sivujen määrä, joilta on vähintään yksi linkki kuhunkin ulkoiseen verkko-osoit-
teeseen. Saat tarkemman luettelon näkyviin valitsemalla Näytä tiedot. Tämä valinta avaa kunkin
linkin täydellisen URL:n.

Muistilaput

Muistilaput-pienoisohjelman voit lisätä käyttöpaneeliin ”muistilappuja”. Kun olet lisännytMuistil-
aput-pienoisohjelman käyttöpaneeliin, voit kirjoittaa tekstiä suoraan muistilappualueelle. Voit
myös mukauttaa Muistilaput-pienoisohjelman ulkoasua.

Muistilaput-pienoisohjelman käyttöönotto:

Muistilaput-pienoisohjelmaa voi mukauttaa seuraavilla tavoilla:

l Tekstin kokoa voi muuttaa valitsemalla koon Tekstin koko -kentässä.

l Taustavärin voi valita Taustaväri-kentässä.

RSS-syötteen luku

RSS-syötteen luku -pienoisohjelma tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten RSS-syötteitä voi näyt-
tää käyttöpaneelissa pienoisohjelmien avulla. Pienoisohjelma näyttää uusimmat syötteet val-
itsemastasi RSS-lähteestä. Voit määrittää pienoisohjelmassa näytettävien syötteiden määrän.

RSS-syötteen luku -pienoisohjelman käyttöönotto:
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Anna valitsemasi RSS-syötteen URL-osoite. Määritä näytettävien syötteiden määrä ja anna RSS-
syötteelle otsikko. Voit käyttää syötteen oletusnimeä valitsemalla Poimi nimi syötteestä. Tal-
lenna RSS-syötteen luku -pienoisohjelma valitsemalla OK. Halutessasi voit luoda useita RSS-
syötteen luku -pienoisohjelmia.

Vierailijaryhmän tilastot

Vierailijaryhmän tilastot -pienoisohjelma näyttää yleiskatsauksen valituista vierailijaryhmistä eri
aikaväleillä. Voit määrittää Vierailijaryhmän tilastot -pienoisohjelman seuraamaan mukautettua
sisältöä tarkastelevien vierailijaryhmien tilastotietoja. Oletusasetuksena kunkin vierailijaryhmän
tilastotiedot lasketaan vain kerran istuntoa kohti.

Tätä pienoisohjelmaa voi käyttää käyttöpaneelissa, ruuduissa, iPhonessa ja iPadissa.

Vierailijaryhmän tilastot määritetään näin:

1. Valitse Tilastonäkymä-kohdassa, että tilastot näytetään seuraavissa näkymissä:
l Vierailut – sarakekaavio. Näyttää käyntien tilastotiedot pylväinä.

l Vierailut – viivakaavio. Näyttää käyntien tilastotiedot viivadiagrammina. Käytä
tätä, jos haluat katsoa vain yhden vierailijaryhmän tilastotiedot.

l Vierailuja yhteensä – ympyräkaavio. Näyttää vierailujen kokonaistilastot
ympyräkaaviona.
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2. Valitse Näytä vierailijaryhmien tilastot -kohdassa vierailijaryhmät, jotka haluat sis-
ällyttää tilastoihin. Voit myös käyttää siirtymispainikkeita Valitse kaikki tai Poista kaikki
valinnat.

3. Kun olet valmis, valitse OK.

4. Voit muuttaa tilastokaavioiden esitystapaa Kaavion aika -kohdassa, jonka siirty-
mispainikkeilla voit tarkastella seuraavia kaavioita:

l Kaavion aika -kohdan siirtymispainikkeilla voit tarkastella seuraavia tilas-
tokaavioita:

l Päivä. Näyttää viimeisimmän päivän vierailijaryhmien tilastotiedot.

l Kuukausi. Näyttää viimeisimmän kuukauden vierailijaryhmien tilastotiedot.

l Vuosi. Näyttää viimeisimmän vuoden vierailijaryhmien tilastotiedot.

l Napsauttamalla Valitse päivämääräväli -kuvaketta voit valita tilastointi-
jaksojen aloitus- ja lopetuspäivämäärät.

EPiServer CMS-kohtaiset pienoisohjelmat

Seuraavat EPiServer CMS-kohtaiset pienoisohjelmat ovat käytettävissä mallisivuston editoin-
tiliittymässä:

Sivut

Sivut-pienoisohjelman avulla kaikkia sivuston sivuja voidaan tarkastella puurakenteena.Katso
Sivuston rakenteen muokkaaminen.

Sivustot

Sivustot-pienoisohjelman avulla voidaan vaihtaa kieltä sivuston puurakenteessa.Katso Sisällön
globalisointi.

Tehtävät

Tehtävät-pienoisohjelmassa näytetään luettelo siirtymisruudun toimenpiteitä vaativista tehtäv-
istä.

Lohkot

Lohkot-pienoisohjelman avulla voidaan vetää ja pudottaa jaettua sisältöä lohkoina sivulle ja
luoda uusia lohkoja. Katso Lohkojen hallinta.

Media

Media-pienoisohjelman avulla voidaan ladata ja hallita nopeasti tiedostoja ja kansioita. Katso
Median hallinta.

Versiot

Versiot-pienoisohjelman avulla voidaan käyttää käsiteltävän sivun tai lohkon versioluetteloa.
Katso Versioiden hallinta.

Viimeisimmät

Viimeisimmät-pienoisohjelmassa voidaan tarkastella viimeksi avattua sisältöä.

Äskettäin muutetut

Äskettäin muutetut -pienoisohjelmassa voidaan tarkastella sivuston viimeksi muutettuja sivuja
valitun kieliasetuksen mukaan. Voit valita, haluatko tarkastella kaikkia vai vain itse tekemiäsi muu-
toksia. Näyttöön avautuu muutettujen sisältökohteiden luettelo, josta ilmenee sisällön nimi, tila,
muutospäivä ja muutoksen tehnyt käyttäjä.
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Etsi
EPiServer-alustassa on edistynyt hakutoiminto, jolla voi hakea erityyppistä sisältöä sivustolta.
Voit hakea sisältösivuja ja lohkoja, tiedostoja, yhteisöobjekteja ja tuotteita. Hakutulokset suod-
atetaan automaattisesti käyttöoikeuksien perusteella, joten käyttäjät näkevät ainoastaan sisällön,
johon heillä on käyttöoikeus.

EPiServer -ohjelman hakupalvelu perustuu avoimen lähdekoodin hakukoneeseen Luceneen.
Palvelu on vaihdettavissa, eli Lucene voidaan korvata toisella hakupalvelun tarjoajalla.
EPiServer Find voi laajentaa hakutoimintoa lisäominaisuuksilla, kuten suodatuksella ja kohdis-
tetulla siirtymisellä.

Hakutoimintoa käyttävät erilaiset EPiServer-tuotteet, ja tämä kuvaus koskee EPiServer-tuotteiden
mallisivustoja ja niiden kohdemalleja.

Hakuvalinnat

Hakuvalinnat riippuvat asennuskokoonpanosta ja kohteesta, josta haetaan:

l Muokkauksen aikana yleinen haku on käytettävissä yleisvalikon oikeassa yläkulmassa.
Riippuen määritetyistä hakupalveluista tällä vaihtoehdolla voidaan hakea sivuston
kaikkea sisältöä.

l Muokkauksen aikana vasemman- ja oikeanpuoleisen ruudun yläosassa on käytettävissä
hakuvalinta. Tällä valinnalla haetaan sisältöä ruutujen komponenteista, kuten sivupuun
sivuista, lohkoista tai mediatiedostoista, tai kohteen EPiServer Commerce sisältöä käs-
iteltäessä tuotteista.

l Sivuston vierailijat käyttävät hakua yleensä sivuston hakukentän sisältävän hakusivun
kautta, kuten EPiServer -esimerkkisivustoilla. Hakukenttä on tavallisesti käytettävissä sivu-
ston edustasivujen ylävalikossa.

Hakuvinkkejä

l Syötä riittävä määrä, yleensä 6–8 kappaletta, huolella valittuja haun avainsanoja, jotka
on erotettu välilyönnein. Aloita pienemmällä hakusanamäärällä ja tarvittaessa tarkenna
hakua sanoja lisäämällä. Esimerkki: episerver tuote projekti

l Voit hakea tiettyä lauseketta merkitsemällä peräkkäiset sanat lainausmerkkeihin.
Esimerkki: ”episerver-hakuvihjeet”.

l Hakutoiminto ei ota kirjainkokoa huomioon, joten voit käyttää sekä isoja että pieniä kir-
jaimia. Esimerkki: New York ja new york antavat saman tuloksen.

l Voit rajoittaa hakua lisäämällä plusmerkin (+) sellaisten sanojen eteen, joiden täytyy esi-
intyä hakua vastaavilla sivuilla. Esimerkki: +episerver +haku +vihjeet
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l Voit vastaavasti rajoittaa hakua lisäämällä miinusmerkin (-) sellaisten sanojen eteen, joita
ei saa esiintyä hakua vastaavilla sivuilla. Esimerkki: -episerver -haku -vihjeet.

l Voit hakea osittaisella sanalla lisäämällä tähtimerkin (*) sanan perään. Esimerkki: sana1*
sana2 tuo sanat sana123 ja sana2 käsittävää sisältöä, mutta ei sanoja sana123 ja san-
a234 käsittävää sisältöä.

l Voit käyttää myös hakuoperaattoreita AND ja OR. AND tarkoittaa ”Haluan löytää vain sis-
ältöä, joka sisältää kaikki hakusanat”, kun taas OR tarkoittaa ”Haluan löytää sisältöä, joka
sisältää minkä tahansa hakusanoista”. Esimerkki: episerver AND haku palauttaa asiakir-
jat, jotka sisältävät molemmat hakusanat. episerver OR haku palauttaa asiakirjat, jotka
sisältävät joko sanan episerver tai sanan haku.

Hakutulosten esittäminen

Hakutulosluettelon kohteet esitetään hakualgoritmin määrittämässä järjestyksessä. Hakutulosten
esittäminen riippuu sivuston asetuksista, joita voidaan mukauttaa monin tavoin. Usein siinä
käytetään jonkinlaista suodatusta, joka perustuu esimerkiksi sisällön luokitteluun.

Haunmäärittäminen

Hakutoiminto sisältää joitakin hallinta- ja määritysvaihtoehtoja, joita hallitaan EPiServer CMS -
ohjelman hallintaliittymässä.

Hakutoiminnon, määritysvaihtoehtojen ja integrointiliittymän tekninen kuvaus on EPiServer
Framework SDK:ssa.

Esimerkkisivuston asennuksen yhteydessä asennetaan oletushakupalvelu Lucene. Lisätietoja
Lucenesta on sen virallisilla verkkosivuilla.

Reaaliaikainen seuranta
EPiServer CMS käyttää reaaliaikaista seurantaa, jolla näytetään sivuston sen hetkinen
liikenne. Reaaliaikainen seuranta valvoo sivuston liikennettä ja seuraa vierailijoiden käyt-
täytymistä sivustolla, jolloin organisaatio saa helposti tietoja sivuston käytöstä.

Reaaliaikaisella seurannalla näet sivustollasi vierailevat mahdolliset asiakkaat ja yhteistyökump-
panit. ”Valtateiden” avulla voit analysoida liikennettä sivustolla ja muokata sivuston ominaisuuk-
sia sen mukaan.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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Reaaliaikaisen seurannan käyttöliittymä on suunniteltu näyttämään helposti sivuston kulloisetkin
vierailijat. Selkeiden reaaliaikaisten animaatioiden ansiosta näet, miten vierailijat liikkuvat sivus-
tolla, mistä he tulivat sinne ja millä sivuilla he käyvät. Reaaliaikaista seurantaa voidaan katsoa
koko näytön tilassa.

l Sivuston rakenne. Pääosa reaaliaikaisen seurannan käyttöliittymästä näyttää EPiServer
CMS -sivuston rakenteen. Napsauta ympyröitä laajentaaksesi rakenteen ja nähdäksesi,
kuinka moni vierailija katsoo kulloinkin tiettyä sivua, joka on tallennettu syvälle sivuston
rakenteeseen. Sivuston alasivujen tapahtumia voidaan katsoa kaksoisnapsauttamalla
kyseistä elementtiä (sivua) rakenteen laajentamiseksi (tai supistamiseksi).

l Valtatiet. "Valtatie" on sivuston paljon käytetty yleinen kulkureitti, josta on käyt-
töliittymässä merkkinä oranssi nuoli. Valtateiden avulla on helppo nähdä, miten vierailijat
liikkuvat sivustossa ja kuinka moni vierailija valitsee jonkin tietyn siinä olevan reitin. Voit
katsoa joko koko sivustoa koskevia ns. globaaleja valtateitä tai vain sivuston paikasta
toiseen johtavia valtateitä. Globaalit valtatiet kattavat kaikki vierailijoiden käyttämät reitit
tietyn ajan kuluessa.

l Reaaliaikaiset vierailijatiedot. Sivustossa käyvistä vierailijoista kerätään tietoa IP-osoit-
teiden perusteella. Jokaiselle IP-osoitteelle (vierailijalle) määritetään ainutkertainen
numero. Näytössä vierailija näkyy pyörivänä pallona. Sivuston vierailijan numero pysyy
samana, kunnes hän on ollut sivustossa 60 sekuntia tekemättä mitään toimenpiteitä. Nap-
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sauta vasenta kehystä, jolloin vierailijatietoruutu laajennetaan.

l Verkko- ja historiatiedot. Verkko-osassa näytetään jokaisen vierailijan osalta URL, josta
hänet on ohjattu sivustolle, vieraillut sivut sekä isäntätiedot. Jokaisen aktiivisen vierailijan
osalta näytetään kulloinkin vierailtu sivu. Kun vierailija on ollut sivustolla 60 sekuntia
tekemättä mitään toimenpiteitä, hänet siirretään aktiivisten vierailijoiden luettelosta His-
toria-osaan. Historiatiedoista käy ilmi, koska vierailijan viimeinen toimenpide sivustossa
päättyi. Aika ilmoitetaan näytön oikeassa alakulmassa näkyvien, tietokoneen sisäisten kel-
lonaika- ja päiväystietojen mukaan.

Reaaliaikaisen seurannan käyttö sivustolla

Kun sivustoon on asennettu Reaaliaikainen seuranta, se löytyy EPiServer CMS:n ylävalikosta
kohdan Raporttikeskus vierestä. Reaaliaikainen seuranta voidaan määrittää käyttämään
juurena mitä tahansa sivuston sivua. Sen ei tarvitse välttämättä olla sivuston aloitussivu, vaikka
se onkin yleisin valinta. Reaaliaikaisen seurannan asetuksia voidaan mukauttaa. Tarkista
järjestelmänvalvojalta, mitä asetuksia sivustossa käytetään, ja katso reaaliaikaisen seurannan
teknistä dokumentaatiota osoitteessa world.episerver.com.

Valtateiden tarkasteleminen

Voit tarkastella joko koko sivustoa koskevia ns. globaaleja valtateitä tai vain sivuston tietystä
paikasta toiseen johtavia valtateitä. Globaalit valtatiet kattavat kaikki vierailijoiden tietyllä aikavä-
lillä käyttämät reitit ja näyttävät sivuston eniten vieraillut sivut. Sivuston paikasta toiseen vievät
valtatiet näyttävät, miltä sivulta vierailija tuli ja millä sivulle hän meni.

Globaalien valtateiden katsominen ja piilottaminen

Globaalit valtatiet ovat yleisiä liikkumisreittejä koko sivustossa. Ne on merkitty oranssilla nuolella
ja numerolla, joka kertoo, montako vierailijaa on liikkunut sivustossa nuolen osoittamalla tavalla.

l Katso globaalit valtatiet napsauttamalla Globaali reaaliaikaisen seurannan alaosassa.

l Piilota globaalit valtatiet napsauttamalla Pois reaaliaikaisen seurannan alaosassa.

Sivuston paikasta toiseen vievien valtateiden katsominen

1. Napsauta sivua, johon tai josta vieviä valtateitä haluat katsoa.

2. Napsauta Sivulta tai Sivulle näyttääksesi valtatiet, joista käy ilmi, miltä sivulta useimmat
vierailijat tulivat tai mille sivulle he menivät.

3. Piilota globaalit valtatiet uudelleen napsauttamalla Pois reaaliaikaisen seurannan
alaosassa.

Liikennetilastojen tarkasteleminen

Seuraavat tiedot lasketaan ja näytetään yleiskuvauksen oikeassa alakulmassa:
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l Osumia tunnissa: sivuston sivuille johtavien napsautusten määrä tunnissa.

l Asiakkaita tunnissa: sivuston yksittäisten vierailijoiden määrä tunnissa.

Reaaliaikaisen seurannan näyttäminen koko näytössä

Napsauta Koko näyttö -painiketta näytössä oikealla ylhäällä, jos haluat näyttää reaali-
aikaisen seurannan koko näytön tilassa. Poistu koko näytön näyttötilasta napsauttamalla
uudelleen Koko näyttö -painiketta. Voit poistua koko näytön tilasta myös näppäimistön

Esc-näppäimellä.
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