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NetEazer informaatiojärjestelmä  

www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun 

 

 

OpenSpace NetEazer julkaisujärjestelmä on täydellinen informaatiojärjestelmä nykyaikaisten www-

palvelujen sisällöntuotantoon. Julkaisujärjestelmä ja sisällönhallintatyökalu NetEazerillä hallitset ja editoit 

internet tai extranet sivuja helposti ja yksinkertaisesti selaimella. Voit myös antaa NetEazerin huolehtia 

ajankohtaisen tiedon julkaisusta kun itse et ole paikalla. Päivittämisen voit tehdä paikasta riippumatta – 

tarvitset vain selaimen ja internet yhteyden.  

 

Perusominaisuudet 

 

Sivuston sisältö luodaan NetEazer -hallintaliittymällä. Voit valita mitkä elementit näkyvät milläkin sivulla: 

voit korostaa esimerkiksi ajankohtais- tai tapahtumatiedotteita niin, että ne näkyvät haluamillasi sivuilla. 

Voit myös valita minkä alueen ajankohtaistiedot näkyvät halutulla sivulla. Sisällöntuotannossa käytetään 

valmiiksi suunniteltuja sivupohjia, joten ilme pysyy yhdenmukaisena vaikka sisällöntuottajia olisikin useita. 

Käyttöliittymän kielen käyttäjä voi tarvittaessa vaihtaa englanniksi.  

 

NetEazerin kautta lisäät liitetiedostoja ja teet niihin linkit. Lisäät sivuille kuvia kuvapankista tai omalta ko-

neeltasi. Voit myös valita näkyvätkö yrityksesi vakiotiedot sivulla, kuten esimerkiksi yhteystiedot. Vakiotie-

dot päivittyvät kaikille sivuille missä niitä esiintyy automaattisesti ja vakiotietoja voi olla useita. 

 

UUSIEN SIVUJA VOIT TEHDÄ LÄHES RAJATTOMASTI JA LINKITÄT NE HELPOSTI SIVUSTON VALIKKOON  

 

Kun teet uuden sivun voit valita kuinka haluat linkittää sivun: teet uuden linkin valikkoon – valitset missä 

haluat linkin näkyvän, teet alavalikoita ja ne päivittyvät heti kaikille sivuille kun olet tallentanut uuden si-

vun.  Valikoiden ulkoasuun ja käytettävyyteen me tarjoamme lukuisia vaihtoehtoja. Valikot voivat olla esim. 

avautuvat valikot vasemmassa sivussa, kuten useilla internet sivuilla on, tai sitten sivun yläosaan tai voit 

käyttää molempia vaihtoehtoja vaikka yhtä aikaa. Rakenne sovitaan asiakkaan toivomusten mukaan. 
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Voit muotoilla uuden sivun leipätekstiä ja lisätä siihen kuvia ja muuttaa niiden asettelua hiirellä – kuitenkin 

niin että, sivusi säilyttävät ”oman” ilmeensä. Eri kieliversioiden hallinta on helppoa. NetEazeriin voidaan 

liittää useita kieliversioita, myös valikot vaihtuvat oikealle kielelle. 

 

Sivustosi kuvallisten elementtien hallinta on helppoa kuvapankin avulla, johon voit nopeasti lisätä halu-

amiasi kuvia. Sivuille voit helposti lisätä linkkejä liitetiedostoihin. Liitteiden hallinta tapahtuu samoin kuin 

kuvapankin.  

 

NetEazer sisältää useita erilaisia sisällön muotoilu- ja hallintatyökaluja. Sijoitat kuvat tarkasti leipätekstin 

joukkoon, teet niihin linkit hiirellä ja kuvan asetuksilla, annat tekstin eri osille oikeat kappaletyylit, teet lin-

kit, ankkurit, taulukot ja sijoitat sivuille erikoismerkkejä.  

 

Leikepöydän kautta kopioitu teksti voi näyttää erilaiselta eri toi-

mistosovelluksissa. NetEazer sisältää oman muotoilujen poisto-

työkalun millä pystyt estämään leikepöydältä kopioidun ”näky-

mättömän” koodin ei toivotut vaikutukset ulkoasuun. Tehokäyttä-

jän on kuitenkin aina mahdollista päästä tarkastelemaan koodia 

suoraan käyttöliittymästä ja lisätä esimerkiksi lomakkeita. 

 

Bannerien hallinta 

 

Banneritiedosto syötetään hallintaosion kautta sivustonhallintajärjestelmään 

Banneri voi olla myös pelkkä linkki ulkoiseen tiedostoon, tällöin sivustonhallintajärjestelmään syötetään 

vain bannerin ulkoinen sijaintitieto, eli koodinpätkä tarkalleen niin kuin se on vastaanotettu 

Banneritiedosto voidaan vaihtaa, ts. päivittää toiseen ilman muiden tietojen muuttamista 

Banneritiedosto voidaan hävittää manuaalisesti kun se muuttuu tarpeettomaksi, samalla kaikki mahdolliset 

viitteet alueisiin poistetaan 

 

Banneri voidaan arkistoida, tällöin banneritiedostoa ei hävitetä mutta banneri ei myöskään näy www-

sivuilla voimassaoloajasta riippumatta  
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Bannereille määritetään näkymisaikaväli tyyliin ’alkupäiväys’ – ’loppupäiväys’, lisäksi voidaan määrittää 

kellonaika koska banneri näkyy tyyliin ’alkuklo’ – ’loppuklo’. Määritysten jälkeen NetEazer huolehtii auto-

maattisesti bannerien näkyvyydestä 

 

Päivittäjien oikeuksien hallinta 

 

NetEazer hallinnointiliittymän käyttäjien tunnistuksen hoidat 

käyttäjärekisterillä: rekisterin avulla hoidat kaikkien käyttäjien 

hallinnan yhdellä tunnuksella. Käyttäjärekisterillä voit hallinnoi-

da myös muiden sovellusten oikeuksia tai OpenSpace Extranet 

oikeuksia eri käyttäjäryhmille.  

 

Käyttäjärekisterissä voit tarvittaessa ”julkaista” yhteyshenkilöi-

den tiedot internetiin. Omat henkilötiedot voi, oikeuksia lukuun ottamatta, päivittää kuka tahansa käyttäjä-

rekisteriin liitetty henkilö. 

 

NetEazer – mitä se on? 

 

- Tietokantapohjainen internetsivuston sisällönhallinta ja julkaisujärjestelmä 

- Tuki monikielisyydelle, helppo vaihtaa kielestä toiseen asiakkaan ja päivittäjän käyttöliittymissä. 

- Käyttöliittymän kielen vaihto: Suomi, Englanti,  

- NetEazer tukee myös Venäjän, Puolan, Tanskan  ja Norjan aakkosia 

- Selainkäyttöinen salasanasuojattu internet sivuston hallinnointiliittymä 

- Sivuvalikkojen automaattinen hallinta 

- Kuva, video, ääni- ja liitetiedostopankki 

- Ajastetut tiedotteet, tapahtumat, uutiset 

- Tekstin mukaan kelluvat valikot 
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- WYSIWYG leipäteksti, kuvat ja taulukot, tiedät mitä olet tekemässä. 

- Taulukoiden ja kuvien muokkaaminen hiirellä ja/tai taulukon asetuksia muuttamalla numeerisesti ja 

valinnoilla hiiren oikean näppäimen valikosta. 

- Kuvalinkit 

- Taulukon solujen asetusten mää-

rittäminen, värit, asettelu jne. hii-

ren oikean näppäimen valikoista. 

- Sivukartta, leivänmuru polut, ni-

mipäivät 

- Koodin käsittely  

- Kävijämäärä statistiikat suomeksi, 

englanniksi 

- Arkistokopiot sivustosta (optio) 

- Automaattiset näkyvät sivuelementit kuten, päivämäärä, nimipäivä (tarvittaessa) 

- Bannerien hallinta, myös ulkoiset koodilla hallittavat bannerit ja Flash animaatiot (tarvittaessa, kuva 

alla) 

- Facebook streamit ja sosiaalisen median linkit 

- Käyttäjien oikeuksien ja tietojen hallinta käyttäjärekisterissä (optio) 

 

Kysy NetEazerin Nextra intranet/extranet versiota. Nextralla muokkaat todella helposti yrityksen sisäiset 

extranet/intranet sivusi. Nextra sisältää käyttäjärekisterin ohjelmiston oikeuksien hallintaan ja voit antaa 

käyttöoikeuksia OpenSpace ohjelmistoihin mitkä ovat vain sinun ja kumppaniesi käytössä. 
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Toiminto NetEazer Nextra 

Tekstin, kuvien ja taulukoiden wysiwyg muokkaus kyllä kyllä 

Valmiit sivupohjat kyllä kyllä 

Kuvien lisääminen ja poistaminen wysiwyg näkymässä, kuvalinkit kyllä kyllä 

Valikkorakenteiden hallinta kyllä kyllä 

Wysiwyg taulukot kyllä kyllä 

Useiden liitetiedostojen tms. tiedostojen siirtäminen kerralla kyllä kyllä 

”leivänmurupolku” kyllä kyllä 

Sivujen määrä ei rajattu ei rajattu 

Ajastettu tiedote julkaisu minuutin tarkkuudella kyllä kyllä 

Automaattinen sivukartta Kyllä kyllä 

Sivukohtaiset  tyylitiedostot kyllä kyllä 

Tiedotteet, tapahtumat, automaattinen ”Uutta” palsta päivitetyistä sivuista. kyllä kyllä 

Monikielituki, päivittäjän käyttöliittymän kielivaihtoehdot Suomi ja Englanti kyllä kyllä 

Käyttäjien oikeuksienhallinta optio kyllä 

Ohjelmiston oikeuksienhallinta käyttäjärekisterissä optio kyllä 

Extranet, sisäinen joukkopostitus, puhelinluettelo, tarratulosteet, dokumenttien hallinta, työlista ei kyllä 

Haku tekstistä kyllä kyllä 

Keskitetty yhteystietojen hallinta kyllä kyllä 

Keskustelualue ei kyllä 

Kävijämäärä statistiikka (suomi / englanti)) kyllä kyllä 

Arkistokopiot selainhallinnalla ei kyllä 

Bannerien hallinta tarvittaessa tarvittaessa 

Uutis- ja tapahtuma-arkisto kyllä kyllä 

Haku liitetiedostoista, tarvittaessa tarvittaessa 

Sivun samanaikaisen editoinnin esto kyllä kyllä 

Hallintaliittymän oma kontekstimenu joka mahdollistaa ja helpottaa esim. kuvien ja taulukoiden 

käsittelyä 

kyllä kyllä 

Kirjalliset ohjeet kyllä kyllä 
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Kysy demotunnuksia: info@openspace.fi  

Tutustu asiakkaisiimme: www.openspace.fi  

Soita: +358 (0) 9 2262 442 


