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SIVUSTO



Miksi?
Haluttiin päivittää ns. “nykyaikaan”


Järkevästi hallittava kokonaisuus.


Helposti muokattava.


Ei “koodaamista” sivuston päivittämiseksi.


Mahdollisuus jäsenille tarkoitettuun osioon.


Koulutusmateriaalit


Keskustelualue


Helppokäyttöinen!



Toteutus
Sivusto toteutettu WordPress-
sisällönhallintatyökalulla.


Yksi maailman käytetyimmistä 
alustoista blogi- ja verkkosivustoille.


Helppokäyttöinen.


Helposti muokattava ja 
laajennettava.


Yksinkertainen ylläpito.



WORDPRESS-
PERUSTEET



Sisäänkirjautuminen
Tapahtuu sivustolla olevan "Kirjaudu sisään" 
-linkin kautta.


Tämän jälkeen riippuen käyttäjän 
käyttöoikeuksista on mahdollista:


Päästä jäsenille tarkoitettuun osioon.


Hallita ja muokata sivustoa.


Kaikilla käyttäjillä henkilökohtaiset tunnukset.


Näin voidaan esim. estää pääsy jäsenille 
tarkoitettuun osioon, jos jäsenmaksu ei ole 
maksettu.



Sivun luominen tai päivittäminen

Käyttäjän tarvitsee olla kirjautuneena 
tunnuksilla, jotka sallivat sivuston 
muokkauksen.


Tämän jälkeen klikataan vasemmalla 
ylhäällä mustassa palkissa olevaa 
"KNF Hoitajat ry" -linkkiä.


Vasemmassa reunassa näkyy sivuston 
hallintaan liittyvät osiot.


Valitaan siis Sivut -> Kaikki sivut.



Sivun luominen tai päivittäminen
Tämän jälkeen voidaan valita muokattava sivu 
listasta tai tehdä uusi kohdasta "Lisää uusi"


Jos valittiin "Lisää uusi" täytetään sivun 
otsikko ja lisätään haluttu sisältö sivulle joko 
normaalilla editorilla tai Page Builder-lisäosalla.


Tehdään halutut muutokset sivulle.


 Tarkistetaan muutokset!


Tarkistetaan oikeasta laidasta olevasta 
Julkaise -kohdasta Tila ja Näkyvyys.


Klikataan Julkaise-laatikon Päivitä/Julkaise-
painiketta.



Sivun lisääminen valikkoon tai valikon 
muokkaaminen

Valikoita hallitaan vasemmassa reunassa 
olevan Ulkoasu -> Valikot -kohdasta.


Näyttää sivuston nykyisen 
valikkorakenteen.


Sivut-kohdasta voidaan lisätä uusia 
sivuja valikkoon valitsemalla sivu ja 
klikkaamalla "Lisää valikkoon” 
-painiketta.


Tämän jälkeen siirretään uusi sivu 
haluttuun kohtaa valikossa ja klikataan 
"Tallenna valikko"-painiketta.



Sivun näkyminen vain kirjautuneille 
käyttäjille

Jos sivun kuuluu näkyä vain 
sisäänkirjautuneille käyttäjille.


Klikataan sivu suuremmaksi ja 
valitaan Display Mode -> Logged In 
Users


Jos sivun kuuluu näkyä vain 
hallituksen jäsenille.


Sama kuin edellinen, mutta nyt 
valitaan Display Mode -> By Role ja 
Access Role-kohdasta 
Administrator



Kuvan tai dokumentin lisääminen 
sivulle

Kuvatiedostot voidaan siirtää mediakirjastoon, jolloin ne on 
sivuston käytettävissä.


Tämä voidaan tehdä joko sivun muokkauksen aikana tai 
ennen muokkausta.


Jos tiedosto lisätään muokkauksen aikana, lisätään se 
kohdasta “Lisää media”.


Tämän jälkeen tiedosto raahataan mediakirjastoon 
tai valitaan kirjastossa valmiina oleva tiedosto.


Tiedostoja hallitaan Media-valikon alta.


Tiedostoja voidaan tarkastella täältä.


Mahdollisuus lisätä kuvia, dokumentteja ja muita 
tiedostoja.


Mahdollisuus myös poistaa tiedostoja.



Helppoa eikö?

Perustason hallinta ei tämän 
vaikeampaa.


Luonnistuu kaikilta pienen 
harjoittelun jälkeen.


Ei vaadi teknistä koulutusta ylläpitää 
sivustoa.



ENSIMMÄISEN OSAN 
LOPPU
TULIKO MIELEEN KYSYMYKSIÄ?



EDISTYNEEMPI 
MUOKKAAMINEN



Miksi?

Saadaan jaoteltua tekstiä/kuvia ja 
muita elementtejä tehokkaasti 
sivustolla.


Useampia palstoja, helpompi kuvien ja 
tekstin sijoittelu sivulla.



Edistyksellisempi muokkaaminen
Tapahtuu samalla tavalla kuin sivun 
muokkaaminen, mutta käytetään Page 
Builder-lisäosaa.


Eli valitaan sivu, jota halutaan muokata 
tai luodaan uusi sivu.


Klikataan “Use Page Builder” 
-painiketta.


Mahdollisuus tallentaa omia valmiita 
kuvan ja tekstin sijoitteluita tai valita 
valmiiksi tehdyistä pohjista.



Edistyksellisempi muokkaaminen
Lisätään palstojen lukumäärä ja sijoittelu “Insert 
Column(s)” -kohdasta.


Lisätään palstalle haluttu sisältö.


Esimerkiksi Insert -> Image.


Tämän jälkeen valitaan haluttu kuvatiedosto 
WordPressin galleriasta tai omalta koneelta / 
verkosta.


Lisätään kuvan teksti kohtaan “Image Alternative 
Text”.


Valitaan käytettävä animaatio “Animation”  
-kohdasta.


Lopuksi tallennetaan valinnat kohdasta “Save”.



Edistyksellisempi muokkaaminen

Jos lisätään tekstiä, valitaan 
kohdasta Insert -> Text ja kirjoitetaan 
haluttu teksti alhaalla olevaan 
laatikkoon.


HUOM! Jos käytössä on tummalle 
taustalle tuleva teksti valitaan “Text 
Color” -kohdassa valinnaksi “Light”, 
vaalealle taustalle vastaavasti “Dark”.



KÄYTTÄJIEN 
HALLINTA



Käyttäjien hallinta
Käyttäjien hallinta toteutettu ilmaisella Membership-
lisäosalla.


Lisäosalla pystytään hallitsemaan kenellä on 
oikeudet nähdä tiettyjä osioita sivustolla.


Esimerkiksi jos käyttäjä on kirjautunut sisään, 
on hänellä oikeudet nähdä jäsenille 
tarkoiteuttu osio.


Jos taas käyttäjä on hallituksessa, on 
hänellä mahdollisuus nähdä myös 
“Hallituksen keskustelualue”, joka ei näy 
kuitenkaan jäsenille.


Hallintaan ei tarvitse normaalisti koskea, jos ei 
haluta tehdä erikoisempia muokkauksia.



Jäsenille tarkoitetun sivun luominen
Jäsenille tarkoitetun sivun luominen.


Luodaan uusi sivu normaalisti ohjeiden mukaan.


Siirrytään Membership -> Access Levels -kohtaan.


Avataan “Negative Rules” -kohdan alta oleva 
“Pages” -laatikko (sisältää "ei tunnistetuilta"-
käyttäjiltä kielletyt sivut”).


Lisätään uusi sivu kieltolistalle ja painetaan 
“Update” -painiketta.


Näin WordPress kieltää ei-kirjautuneilta käyttäjiltä 
sivun näyttämisen, vaikka tietäisi suoran osoitteen 
sivulle (http://www.knf-hoitajat.org/minun-uusi-
jasenille-tarkoitettu-sivu/).

http://www.knf-hoitajat.org/minun-uusi-jasenille-tarkoitettu-sivu/


KESKUSTELUALUE



Keskustelualue
Keskustelualueella on mahdollisuus 
käydä erilaisia keskusteluja jäsenten 
välillä.


Yksinkertainen käyttää. 


Lisätään otsikko ja teksti ja painetaan 
“Submit” -nappia.


Keskusteluja voidaan tarvittaessa 
poistaa “Topics”-osiosta.


Hallituksella oma keskustelualue, joka 
ei näy muille käyttäjille.



Edelleenkin helppoa?

Ei edelleenkään ole hirveän hankalaa.


Harjoittelun avulla mahdollista toteuttaa 
erittäin ammattimaisia sivuja.


Vaikka kävisi vahinko on suurimmassa 
osasta tapauksissa mahdollisuus 
palata edelliseen versioon, joten mitään 
peruuttamatonta ei ole todennäköisesti 
tapahtunut.


Rohkeasti kokeilemalla pääsee pitkälle!



TOISEN OSAN LOPPU
KYSYMYKSIÄ?


