ALOITUS
Kirjauduttuasi Panuman ylläpitosivulle aloitussivusi on
tällainen.
Tästä klikkaamalla
1. aloitat uuden nettisivun tekemisen ja
2. muutat ja muokkaat olemassa olevia sivuja
Tästä lataat Panuman nettipalvelimelle
kuvia jotka haluat sijoittaa tekemällesi
sivulle
Tässä voit tarkastella omia
tietojasi ja muuttaa salasanasi

SIVUJEN LUOMINEN JA MUOKKAAMINEN
Sivujen tekeminen ja muokkaaminen aloitetaan tästä.
(Klikkaa aloitussivun ”Sivut” painiketta avataksesi tämän
sivuvalikon)
Panuman netissä sivut on luokiteltu kahteen luokkaan:
1. pääsivu eli isäntä ja
2. alisivut jotka näkyvät isäntäsivun alla valikossa

Isäntäsivuja

Kun teet uusia sivuja,
valitse aluksi ”isäntä”
jonka alle uusi sivusi
sijoitetaan.
Valinnan voit tehdä heti
sivua aloittaessasi,
mutta sitä voit myös
myöhemmin muuttaa,
jos se on tarpeen.

Voit muokata kaikkia niitä sivuja, joiden
kohdalla näet tällaiset kuvakkeet.
Isäntäsivuja

Alisivuja

Näitä sivuja voit vain katsella
(kuvakkeet puuttuvat).

SIVUN TEKEMINEN 1
Sivujen tekeminen aloitetaan siis kohdasta ”Sivut”. Alareunassa näet silloin tällaisen
lomakkeen. Aloita sivun tekeminen täyttämällä lomakkeen tiedot ohjeen mukaan.

1. Anna sivulle ”nimi” eli
Otsikko! Kirjoita se tähän.
Antamasi otsikko näkyy
myös sivujen valikossa
linkkinä, jota klikkaamalla
sivullesi pääsee. Linkkiä
voit muuttaa myöhemmin.

2. Valitse sivun ”isäntä”
eli se pääsivu, jonka
alle sivusi sijoittuu
päävalikossa. Muista
valita isäntä: valinnalla
”Ei mikään” sivustasi
tulee uusi isäntä!

3. Valitse tästä kenen haluat näkevät tekemäsi sivun.
Julkinen → kaikki näkevät sen
Yksityinen → vain sinä
Rekisteröitynyt → vain kirjautuneet käyttäjät
Piilotettu → ei näy valikossa, mutta linkin saaneet näkevät sen
Ei mikään → sivua ei näe kukaan

Käytä opettelussa valintaa ”Rekisteröitynyt”
Käytä keskeneräisessä sivussa valintaa
”Rekisteröitynyt”
Kun sivusi on valmis ja haluat julkaista sen, muuta
sivun asetuksista tähän ”Julkinen”

4. Kun valinnat on tehty paina ”Lisää”.
Pääset sivun muokkausohjelmaan.

SIVUJEN LUOMINEN JA MUOKKAAMINEN
EDITORISSA
Sivujen kirjoittaminen on melko helppoa, kun olet päässyt tähän vaiheeseen. Olet varmaan
käyttänyt tekstinkäsittelyohjelmaa aikaisemminkin, joten tämä työvaihe onkin sinulle jo tuttua.
Kirjoita tekstisi tänne ja valitse haluamasi muotoilut kuvakkeita käyttämällä.
”Koodia” sinun ei tarvitse opetella!

Kun sivusi on valmis, paina tästä tallentaaksesi sen.
Sivusi on nyt internetissä, ja sitä voi katsella selaimella!

Paina tästä kun haluat katsella
tekemääsi ja tallettamaasi
nettisivua internetissä.
Sivusi avautuu uuteen
välilehteen tai uuteen ikkunaan.

