Uutisen luominen Heimon Ajankohtaistasivulla

Sisäiset uutiset listautuvat sivun vasempaan reunaan.

Aloita uutisen lisääminen painamalla oikean yläkulman ratas-ikonia. Valitse auenneesta valikosta
”Lisää uutinen”

Syötä uutisen otsikko ilman erikoismerkkejä ja paina OK, odota

Mikäli haluat lisätä erikoismerkkejä otsikkoon tai muuten muokata sitä, tee se seuraavaksi
aukeavassa lomakkeessa. Järjestelmä ei hyväksy sellaista otsikkoa, jota on mahdollisesti käytetty jo
aiemmin jossain uutisessa. Mikäli se ilmoittaa virheestä, muuta hieman otsikkoa.

Artikkelin päivämäärä uutisessa on kuluva päivä.
Uutiseen voi tarvittaessa lisätä kuvan ja kuvatekstin.

Uutisen sisältö kirjoitetaan tai liitetään tekstikenttään. Tekstiä voi muokata muokkaustyökaluilla ja
Kappale-tyylityökalulla, joka tulee käyttöön, kun klikkaa tekstiä.

Lisää tarvittava linkki, taulukko tai liite ”Lisää”-välilehdeltä.
Liite ladataan palvelimelle. Huomioi asiakirjan alkuperäisessä nimeämisessä, että nimeä ei voi
muuttaa tekstikentässä.
Klikkaa lisättyä osoitelinkkiä tai liitelinkkiä ja tarkista, että Linkki-välilehdellä on rasti Avaa uudessa
ikkunassa.

Aihealueen valinta on suositeltavaa: uutisen löydettävyys arkistosta paranee ja uutinen tulee
näkyviin Heimon Palveluhakemiston ko. aihealueeseen liittyvillä sivuilla. Palveluhakemisto avautuu
syksyllä 2017.
Aktivoi Yammer-keskustelu laittamalla rasti.
Lisää hakua helpottavat asiasanat. Asiasanojen väliin tulee puolipiste.

Uutinen julkaistaan sivun yläreunan keltaisesta palkista “Julkaise se” -linkistä. Julkaistuprosessi vie
jonkin aikaa.
Kun uutinen on tullut julki, saat sen näkymään Yammerin UEF//Ajankohtaista -ryhmässä seuraavasti:
maalaa ja kopioi uutisen otsikko ja liitä se uutisen alla olevaan Yammer-laatikkoon. Varmista, että
kohderyhmänä on UEF//Ajankohtaista. Paina Post.

Englannin kielisen uutisen lisääminen tehdään erillisillä englannin kielisillä sivuilla, joille pääsee
oikealla yläkulmassa olevasta linkistä In English.

Tapahtumien luominen Heimon Ajankohtaista-sivulla tapahtuu samaan tapaan
Valitse rattaasta Lisää tapahtuma. Mikäli tapahtuma järjestetään kampuksella, merkitse Paikkakenttään salitiedot. Jos tapahtuma järjestetään kampuksen ulkopuolella, lisää kenttään paikkakunta.
Mikäli tapahtumaa voi seurata verkossa, voi Paikka-kohtaan lisätä tiedon tästä (esim.
verkkokoulutus, webinaari, striimaus, skype). Mikäli tapahtuma koskee kaikkia kampuksia, valitaan
kampustiedoksi Koko yliopisto. Asiasanaluettelossa on valmiina mm. seminaari.
Englannin kielisen tapahtuman lisääminen tehdään erillisillä englannin kielisillä sivuilla, joille pääsee
oikealla yläkulmassa olevasta linkistä In English.

Nämä tapahtumat listautuvat Ajankohtaista-sivun keskelle alaosaan. Yläosassa näkyvät uefin
julkisten sivujen tapahtumat.

