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Osoite palveluun: 
 http://sivutx.sanoma.fi 

Syötä käyttäjätunnus ja salasana 

http://sivutx.sanoma.fi/


Vaihda salasana valitsemalla 
Change Password kirjekuoren  
Vierestä aukeavasta valikosta 

Kirjoita vanha salasana 
sekä uusi salasana ja 
vahvista uusi salasana 



Aloita lehden suunnittelu klikkaamalla hiiren oikealla 
painikkeella External-kansion päällä ja valitsemalla  
avautuvasta valikosta Planning Wizard 



1. Valitse suunniteltavan lehden tuotetunnus ja varmista lehden 
ilmestymispäivä. Ilmestymispäivä- ja formaattitieto tulevat 
Sanomapainon toiminnanohjausjärjestelmästä 

2. Comment-kenttään voit 
kirjoittaa vapaamuotoisen 
kommentin, joka välittyy 
Sanomapainon toiminnan- 
ohjausjärjestelmään 

3. Tarkista lehden formaatti ja 
aseta lehden sivumäärä. 

4. Siirry eteenpäin 



Versiot/aluepainokset on määritelty valmiiksi 
Sanomapainon toiminnanohjausjärjestelmässä 
 
Peruspainoksen (Base) valinta tulee käyttöön automaattisesti 

Siirry eteenpäin 



Saat yhteenvedon 
sivutiedostojen nimeämiseksi 
 
Kun käytät näitä nimiä, siirtyvät 
sivut automaattisesti paikalleen 
asemointipohjaan 
 
Ole tarkka ala- ja väliviivojen 
kanssa 
 

 
 
 
 

Paina activate luodaksesi 
suunnitelman 

HUOM! Sivuja voi lähettää monisivuisena pdf-tiedostona 
nimeämällä tiedoston TESM_2018-03-20_A_Base_1-16.pdf 
Käytä tällöin FTP-yhteyttä (kts. sivu 11). Prosessi muutoin kuten ohjeessa 



 

Suunnittelu on valmis 
 
Sulje ikkuna 

The following editions were created: 
2018-03-20/TESM/Edition1/Base 



1. Navigoi sivunäkymään 
vasemman reunan puurakenteesta  
ilmestymispäivän alta 
 
Avaa haara lehden osioon asti ja 
klikkaa osion tunnusta (A). Lehden 
rakenne avautuu oikealle 

2. Avaa sivutiedostojen latausikkuna 
painamalla pientä nuolta ruudun 
alareunassa 

Voit vaihtaa lehden rakenteen 
näyttötapaa näistä painikkeista 

SIVUJEN LATAAMINEN 



4. Valitse tuotetunnus, 
jolle sivut siirretään 

3. Paina Upload- 
painiketta 

5. Vedä sivutiedostot tiedostonhallinnasta tälle alueelle 



Sivuaineistot voi ladata myös FTP:llä. Ennen sivuaineiston lataamista tulee lehden suunnittelu olla tehtynä. 
Sivutiedostot tulee nimetä lehden suunnittelussa kerrotun nimeämistavan mukaisesti. 
 
FTP-osoite on ftp.sanoma.fi (ei kansiota). Tunnukset saat  palvelupisteestä palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi 
 

6. Nimisyntaksin mukaisesti nimetyt  
sivutiedostot siirtyvät automaattisesti 
oikeaan paikkaan rakenteessa 
 
7. Ilman nimisyntaksia tai väärin nimetyt sivut  
eivät linkity rakenteeseen vaan ne jäävät lataus- 
ikkunaan. Ne voidaan sijoittaa rakenteeseen 
raahaamalla oikean sivun päälle 
 
HUOM! 
Uusintasivua ei voi lähettää jo hyväksytyn 
sivun päälle. Tällaisessa tilanteessa tulee olla 
yhteydessä liitetiimiin tai palvelupisteeseen 

ftp://ftp.sanoma.fi/
mailto:palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi


Kun sivutiedosto on siirtynyt paikalleen lehden rakenteessa, 
lähettää järjestelmä sen automaattisesti tarkastettavaksi ja vedostettavaksi. 
 
Kun sivu on esitarkastettu ja vedostettu, latautuu sivu näkymään pienoiskoossa. 
Tuplaklikkaamalla kuvaketta saa näkyviin vedoksen. 
 
Hyväksytyn sivun tausta värjäytyy vihreäksi, hylätyn sivun punaiseksi 

Kierto/ 
kääntö Zoomaus 

Hyväksy/ 
Hylkää Osavärit 

Sivujen selaus Leikkauslinjat 

Alkuperäinen 
PDF 

Esitarkastusraportti 
Preflight 

Sivu prosessoituu Prosessi valmis Sivu hyväksytty 

VEDOSNÄKYMÄ (Aukeaa kaksoisklikkaamalla sivun päältä) 

Päänäkymä: 

SIVUJEN HYVÄKSYMINEN 

SIVUJEN PROSESSOINTI 

Sivu hyväksytään/hylätään aktivoimalla 
sivu (ympärille tulee sininen kehys) ja 
painamalla painikkeita  



1. Mikäli esikatseluruudun päälle tulee 
punainen symboli, on ASURA-järjestelmässä 
suoritetun tarkastuksen yhteydessä löytynyt 
jokin aineistovirhe (Error) 
 
Mikäli symboli on keltainen, on aineistossa  
jotain huomioitavaa (Warning) 

2. ASURA-järjestelmän preflight-
raportin saat auki klikkaamalla 
hiiren oikeaa painiketta 
sivukuvakkeen päällä ja 
valitsemalla avautuvasta valikosta 
Preflight View. 
 

4. Raportin vasemmassa kehyksessä näet varoituksen/virheen syyt. 
Sivuvedos näyttää objektit, joita varoitus/virhe koskee. 
 
HUOM! Virhe ei estä sivutiedoston hyväksymistä, mutta se saattaa näkyä painetun 
lehden laadussa 

Jos et saa raporttia auki näytölle, niin katso ohjeet seuraavilta sivuilta (14-15) 

3. Raportin saa myös auki vedostusnäkymän työkaluriviltä 
(vrt. edellinen sivu) 

AINEISTON TARKISTUSRAPORTTI 



Jos raportti ei aukea näyttöön, niin on tehtävä seuraava muutos selaimen asetuksiin: 
(chrome://settings/content/pdfDocuments) 
 

Aktivoi kyseinen kohta saadaksesi raportin auki pdf-dokumenttina 
 



Jos raportti ei aukea näyttöön, niin on tehtävä seuraava muutos selaimen asetuksiin: 
(Options/Applications) 
 
Aktivoi kyseinen valinta saadaksesi raportin auki pdf-dokumenttina 
 


