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PIKI-verkkokirjasto

Lasten ja nuorten omien vinkkien kirjoittamisohje (responsiivinen)

Katso Nuoret vinkkaavat tai Lasten omat vinkit –sivuja.
Vinkit ovat allekkain luontipäivän mukaisessa
järjestyksessä. Sivulla näytetään 15 vinkkiä kerrallaan ja
vanhemmat vinkit löytyvät alareunan sivutusnumeroita
klikkailemalla.
Sivulla on artikkelilistaus, joka näyttää asetetun
sisältötyypin mukaiset artikkelit. Artikkelistassa näytetään
vain otsikko ja kuvauskenttä, ei sisältökentän tietoja.
Varsinainen vinkki kirjoitetaan näissä Arena-artikkelissa
kuvauskenttään. Sisältö-kohtaan tulee vain teksti ”Nuoret
vinkkaavat kk/vvvv”
Vinkin kirjoittaminen
Kirjaudu sisään ja mene Kirjoita-sivulle (https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/kirjoita)
Jokainen vinkki tulee omaan artikkeliin eli kun teet uuden vinkin aloita se kirjoittamalla uusi
artikkeli.
Kirjoita-sivulla klikkaa Jatka-painiketta, saat auki
kirjoituseditorin.
Nimi: Kirjoita artikkelin otsikoksi tekijän
”Sukunimi Etunimi : Teoksen nimi”. Otsikko
näkyy sivulla.
Kuvaus: Tähän kenttään kopioidaan postilla
tullut nuorten oma vinkki (muistion kautta)
otsikoilla:
Mikä teos?
Miksi suosittelet?
Suosittelija:
Otsikot lihavoidaan [B]
Teoksen nimi ja kansikuva tehdään linkiksi
teoksen saatavuuteen.
Sisältö: ”Nuoret vinkkaavat kuukausi/ vuosi” tai
”Lasten omat vinkit kuukausi/vuosi”
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Artikkelin tallennus
Kun olet kirjoittanut ainakin otsikon, kuvaus- ja sisältö-kenttään jotain, voit painaa Luopainiketta. (Älä laita rastia Luonnos-kohtaan.) Artikkeli tehdään järjestelmään.
Jos artikkeli sulkeutui tallennuksessa, löydät aloittamasi artikkelin Sisällöt - Julkaise –sivulta.

Kuvan liittäminen
Etsi teoksen kansikuva ja sen osoite Aurorasta, Finnasta tms. (ks. kirjoitusohjeesta), tai
skannaa kuva.
Kansikuva tulee vasempaan reunaan ennen tekstiä.
Klikkaa kursori kuvauskenttään ja paina tekstieditorin työkaluista insert/edit –image -painiketta
(puun kuva).
General-välilehdellä:
Laita kuvan osoite Image URL-kohtaan. Kuva tulee
näkyviin, kun klikkaat kursorin vaikka seuraavaan
kohtaan.
Kirjoita Image Description - kohtaan ”Teoksen
kansikuva”
Title: kuvan otsikko (tätä ei tarvitse laittaa
kansikuvissa, mutta jos haluaa, niin tähän tulee
teoksen nimi.)
Teosten kansikuvia ei enää tehdä linkeiksi teoksen
saatavuuteen (6/2017)
Apperance-välilehti
Älä täytä mitään Apperance-välilehdelle.
Vinkkien kuville tulee järjestelmästä automaattisesti oikea tyyli, jotta sisältö näyttäisi hyvältä
eri laitteissa. (kuvan leveys max 150px, tasaus vasemmalle, oikeat marginaalit)
Paina Insert-painiketta (kuvassa lukee Update, koska ko. kuva on päivitystilanteesta)
Kuvanliittämisikkuna sulkeutuu ja kuva näkyy kuvaus-kentässä.
Kuvan oikea tyyli ei näy artikkelin muokkaustilassa, vaan sitä on katsottava artikkelilistauksessa,
vaikka julkaise-sivulla.
Jos tekstiä on vähän ja kuva on iso, niin tee tyhjiä kappaleita Enterillä tekstin jälkeen, että
seuraava vinkki listassa ei tulisi liian kiinni vinkkiin.
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Linkkien teko
Vinkeissä teoksen nimi ja kansikuva ovat aina linkki teoksen saatavuuteen eli teostiedot -sivulle.

Maalaa hiirellä teoksen nimi ja paina
ketjukuvaketta ja saat auki Inser/edit
link -sivun

Kopioi ko. teoksen teostiedot-sivulla
ollessasi selaimen osoiteriviltä sivun
osoite. Liitä osoite Link URL-kohtaan.
Kirjoita Title-kohtaan ”Teoksen
saatavuuteen”. Paina Insert.
Kansikuva linkiksi
Teosten kansikuvia ei enää tehdä
linkeiksi teoksen saatavuuteen (6/2017)
Kirjoitusvinkkejä:
Enterillä saat tehtyä kappalejaon,
vaihtonäppäin + enter tulee rivinvaihto,
eli teksti alkaa seuraavan rivin alusta
ilman, että tulee tyhjää riviä väliin.
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Vinkin julkaiseminen
Asiasanoja ei tarvitse laittaa näihin asiakkaiden
omiin vinkkeihin.
Lisää Teema: valitse listasta hiirellä Nuoret tai
Lapset ja paina lisää.
Lisää listasta sisältötyyppi Nuoret-vinkkaavat tai
Lasten-suosittelevat.
Sisältötyypin avulla vinkki alkaa näkyä oikealla
sivulla oikeassa paikassa.

Näihin vinkkeihin ei lisätä kirjaston tunnusta eikä
teoksen id-numeroita.
Lisää viimeinen voimassaolopäivään vuosia lisää
ehdotetun yhden vuoden tilalle esim. 2020.
Näkyvyys-kohdassa pitää olla PIKI (PIKI-responsive)
Muista tehdä välitallennuksia Päivitä-painikkeella.
Kun vinkki on valmis, paina Julkaise.

Vinkki!
Jos tulee monta vinkkiä samasta teoksesta, voi ne
laittaa samaan artikkeliin. Tällöin kohdat tekijän ja
teoksen nimi sekä kansikuva jätetään pois.
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