CMS Made Simple
Perusteet

1. Hallintaan kirjautuminen
Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin.
Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi salasana.

2. Aloitusnäkymä (Home)

Pikalinkit:
1. Koti: Aloitussivu
Sivustolle: Avaa hallittavan sivuston
Kirjaudu ulos: Poistu hallinnasta
2. Sivut: Sivujen lisäys / muokkaus
Kuvahallinta: Kuvien siirtäminen sekä muokkaus.
Tiedostonhallinta: Tiedostojen siirtäminen järjestelmään.
3. Tagit: 4. Oma tili: Käyttäjätietojen hallinta
Käyttäjän asetukset: Käyttäjäkohtaisia asetuksia.

3. Sivujen hallinta

1. Lisää uutta sisältöä: Uuden sivun lisääminen
2. Sivulista: Käytössä olevat sivut ja niiden järjestys.
- Avaa muokkaus klikkaamalla haluttua sivua.
3. Pikatoiminnot
Aktiivinen: Merkitsee sivun aktiiviseksi. Mikäli poistetaan, sivu häviää julkiselta sivustolta.
Oletus: Määrittelee aloitussivun.
: Avaa sivun uuteen ikkunaan.
: Tekee halutusta sivusta kopion.
: Sivun muokkaus – Sama kuin sivun nimen klikkaus.
: Sivun tuhoaminen. Tätä ei saa peruttua.

4. Kuvan lataaminen ja poistaminen

Ennen kuin kuvia voidaan lisätä sivuille, ne täytyy ladata palvelimelle. Kuvat on myös syytä
pienentää web-käyttöön sopivimmiksi. Opastus kuvien pienentämiseen Image Resizerin
avulla löytyy tämän ohjeen lopusta.
Kuvien lähetys palvelimelle:
1. Poista siirrettävän tiedoston nimestä skandinaaviset aakkoset.
2. Avaa tiedostonhallinta Selaa –painikkeella ja valitse siirrettävä tiedosto.
3. Klikkaa Lähetä –painiketta ja valittu tiedosto lähetetään palvelimelle.
Kuvan saa poistettua järjestelmästä, klikkaamalla kuvan alla olevaa roskakoria.

5. Tiedostojen lataaminen ja poistaminen
Ennen kuin tiedostoja pystyy lisäämään sivuille, ne täytyy ladata palvelimelle
tiedostonhallinnan kautta.

Tiedostojen lähetys palvelimelle:
1. Poista nimestä skandinaaviset aakkoset.
2. Avaa tiedostonhallinta Selaa –painikkeella ja valitse siirrettävä tiedosto.
3. Lähetä tiedostot klikkaamalla OK-painiketta.
Tiedoston saa poistettua Toiminnot –sarakkeesta löytyvästä ruksista.

6. Sivun lisääminen

1. Sisällön tyyppi:
Sisältö: Sivulle voidaan lisätään tekstiä, kuvia tai tiedostoja.
Ulkoinen linkki: Linkki sivuston ulkopuolelle.
Sisäinen linkki: Linkki sivuston sisälle.
Osion otsake: Luo valikkotekstin ilman linkkiä
2. Otsikkoteksti: Pääotsikon teksti.
3. Valikkoteksti: Sivuston ylävalikossa näkyvä teksti.
4. Vanhempi: Määrittelee onko kyseessä pää- vai alisivu.
Ei mitään: Sivu tulee näkyviin ylävalikkoon.
Valinta: Siirtää sivun alisivuksi haluttuun paikkaan.
5. Sivupohja: Valitaan käytettävä sivupohja. Huom. Jos luotu sivu näyttää kummalliselta,
kannattaa tarkistaa onko käytössä oikea sivupohja! Oletuspohja: CSSMenu top + 2 colums.
6. Sisältöeditori: Sivulle tuleva tieto lisätään tähän. Toiminta vastaa pitkälti
tekstinkäsittelysovelluksia.
7. Wysiwyg päälle/pois: Poistaa wysiwyg –editorin käytöstä ja näyttää sivun koodin.
8. Lähetä –painike: Luo sivun annettujen tietojen pohjalta.

Työkalurivi:

1. Leikkaa & liimaa: Liittäessäsi muualta kopioitua materiaalia on parasta käyttää Liitä
pelkkänä tekstinä
-valintaa, joka poistaa tekstinkäsittelyohjelman tekemät muotoilut.
2. Muotoilu: Valinnat leipätekstin sekä otsikoiden välillä.
Fontti: Kirjaisimen valinta.
Fonttikoko: kirjaisinkoon valinta.
3. Tehosteet: Lihavointi, kursiivi, alleviivaus sekä yliviivaus.
4. Luettelomerkit / -numerointi
5. Tekstin sisennys
6. Peru edellinen toiminto / Tee uudelleen
7. Insert link to cmsms –page: Tee sivuston sisäinen linkki.
8. Lisää / muokkaa linkkiä: Luo valitusta tekstistä hyperlinkki toiselle sivustolle tai tiedostoon.
9. Lisää kuva
10. Tekstin(/taustan) väri

7. Sisällön lisääminen
Sisällön tuottaminen sivuille onnistuu helposti sisältöeditorin kautta, joka muistuttaa
pitkälti tekstinkäsittelyohjelmaa. Sisältöeditoriin pääset klikkaamalla muokattavaa sivua
sivujen hallinnassa.

7.1.Teksti

Tekstin lisääminen onnistuu klikkaamalla editoriruutua ja kirjoittamalla haluttu teksti.
Mikäli lisättävänä on pidempi teksti jonka kopioit toisesta lähteestä, kannattaa käyttää
Liitä pelkkänä tekstinä –painiketta ja tehdä halutut muotoilut editorin kautta.
Kun materiaali on lisätty, hyväksytään muutokset Lähetä- tai Käytä –painikkeella ja
tarkistetaan ulkoasu vielä sivuston kautta.
Lähetä –painike tallentaa muutokset ja palaa sivujen hallintaan.
Käytä –painike tallentaa muutokset ja jää sisältöeditoriin.

7.2. Kuvat
Pääset lisäämään kuvia klikkaamalla työkaluriviltä painiketta Lisää kuva

.

Määritettävät tiedot:
Kuvan URL: Avaa tiedostonhallinta oikean reunan kuvakkeesta ja selaa haluttu kuva.
Kuvan kuvaus: Anna lyhyt esittely kuvasta.
Otsikko: Määrittele kuvalle otsikko (ei pakollinen)

7.3. Hyperlinkit
Hyperlinkkinä voi toimia teksti tai kuva ja se voidaan määritellä viittaamaan ladattavaan
tiedostoon tai www-osoitteeseen.
Aluksi valitaan haluttu teksti tai kuva, jonka jälkeen klikataan Lisää / muokkaa linkkiä –
painiketta.

Määritettävät tiedot:
Linkin URL: Kirjoita haluttu www-osoite tai avaa tiedostonhallinta oikeasta reunasta ja
selaa aiemmin palvelimelle tallennettu tiedosto, johon haluat linkin viittaavan.
Kohde: Mikäli linkin kohde sijaitsee sivuston ulkopuolella, kannattaa kohteeksi valita Avaa
uudessa ikkunassa (_blank). Muussa tapauksessa kohteeksi voidaan valita Avaa tässä
ikkunassa.
Otsikko: Määrittele linkille kuvaava otsikko.

Viimeistele linkki Päivitä –painikkeella ja hyväksy sivuun tehdyt muutokset Lähetä tai Käytä –
painikkeella. Lopuksi kannattaa käydä testaamassa linkin toiminta sivuston kautta.

8. Omat asetukset
8.1. Oma tili
Oma tili asetusten kautta pääset vaihtamaan käyttämääsi tunnusta sekä salasanaa.
Salasanan vaihto tapahtuu kirjoittamalla uusi salasana kahteen salasana kenttään ja klikkaamalla
Lähetä –painiketta.

8.2. Käyttäjän asetukset
Käyttäjän asetuksista pääsee muokkaamaan hallinnan ulkoasuun liittyviä toimintoja.
Peruskäyttäjän ei kannata muuttaa muita asetuksia kuin Kieli (Language) sekä Etusivu (Homepage).
Kieli asetuksella saa muutettua hallinnan käyttöliittymän kielen.
Etusivu asetuksella määritellään kirjautumisen jälkeen avautuva sivu.

9. Image Resizer – kuvien pienentäminen
Kuvien pienentäminen web-käyttöön käy helpoiten lataamalla ja asentamalla Image Resizer sovellus.
Windows XP asennus osoitteesta
download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizerPowertoySetup.exe
Windows 7 asennus osoitteesta
imageresizer.codeplex.com/releases/view/51338#DownloadId=152077
Asennuksen jälkeen kuvien pienentäminen onnistuu klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella
pienennettävää kuvaa ja valitsemalla Resize Pictures.

Avautuvasta ikkunasta valitaan Small tai Medium, joista kumpikin pienentää kuvaa riittävästi wwwkäyttöä varten. Pienennetty kuva ilmestyy samaan hakemistoon alkuperäisen kuvan kanssa ja tunnistus
onnistuu, paitsi koon perusteella, myös nimen loppuun lisätystä (Small) tai (Medium) tarkenteesta.

