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Fiksu mediajärjestelmä - iSTAND INFO  
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iStand info on julkisiin tiloihin ja erityisesti terveys- ja hoitoalalle kehitelty mediajulkaisujärjestelmä.

Julkaisujärjestelmän avulla kaikki tarpeelliset informaatiot voidaan julkaista eri infonäytöissä. 

Julkaisujärjestelmän avulla voidaan julkaista medianäytöissä esim. henkilökunnan tiedot ja sijainti, mainontaa ja 

ajankohtaista infoa, opasteita ja karttoja. Mikäli medianäyttö on kosketusnäytöllinen, silloin sen avulla voidaan

toteuttaa esim. tarkempia ja yksityiskohtaisempia opastuksia ja palautteiden pyyntöjä. 

Infonäyttöjen päivittäminen tapahtuu Internetin kautta omilla tunnuksilla. Päivityksissä hallintapaneeli on 

helppokäyttöinen ja päivitykset hoituvat sen kautta nopeasti. Järjestelmässä on lisäksi raportointiominaisuus 

jonka avulla tietoa voidaan jakaa myös dokumentaationa. 

iStand info alustana mahdollistaa yksilölliset muutokset ja kehitystyöt.  Järjestelmää voidaan muokata aina 

tilaajan tarpeiden mukaan. Visuaalinen ilme ja typografia toteutetaan tarvittaessa tilaajan graafista ilmettä 

mukaillen ja näin lopputulos on yksilöllisempi. 
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1) Mene Internet selaimellasi ”ISTAND INFO” painikkeesta tai kirjautumisosoitteesta hallintaan. 

    Esimerkiksi: istand.mainoslahde.fi/asiakasx/wp-admin 

Päivityshallinnan käyttäminen:

iStand infon tuki: tuki@mainoslahde.fi tai 044 020 5250

iStand info -hallinnan ohjeet (ver 1.5)

2) Kirjaudu tunnuksillasi palveluun (Huom! sinun hallintanäkymässäsi voi olla eri kohtia.)

Infohallinnan perusnäkymä:

A

B

C

A) Hallinnan yleiset toiminnot

B) Hallinnan mediataulu (päivitysikkuna)

C) Ulos kirjautuminen



Hallintajärjestelmän yleiset toiminnot (ver 1.5)

Henkilökunta/henkilöt

Henkilökunnan nimilistassa voit lisätä, päivittää tai poistaa henkilöitä ja titteleitä. 

Henkilöön liittyviä sarakkeita ovat ”Nimi” ja ”Titteli”.

”Tila” kohdassa merkataan henkilön tilanne. Peruutukset, viivästykset tai poissaolon 

syyn voit ilmoittaa sen kautta näytöllä.

Tunnistekoodi on automaattinen ja sitä ei voi muuttaa!

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset 

klikkaamalla ” ” painiketta.Update

A

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/1AoZnFfk7O1kYiucFcpHyYy5LAVMLvXxX/view



Päivät -kalenteri ja huoneet

Päivät hallintanäkymässä on vakiopäivät (ma - su) jotka toimivat peruslistana. 

Päiväkohtaiset tietojen syötöt ja päivitykset voit toteuttaa seuraavasti:

Vie hiiren osoitin halutun päivän kohdalle, ja saat esille alavalikon. 

Paina      ”Muokkaa” kohdasta ja pääset huone/henkilö hallintanäkymään.

Voit perustaa myös poikkeuspäiviä jos esim. jonkin päivän kohdalla on muutoksia esim.

työajoissa, henkilöiden huonejärjestelyissä jne.

Poikkeuspäivät luodaan      ”Duplicate Päivä” kohdasta. Voit perustaa poikkeuksellisen 

päivän tietylle päivälle (esim. poikkeuksellinen Maanantai päivä tulee valikkoon nimellä

”19.2.2018"). Tehty päivätiedosto toistuu näytöissä kyseisenä päivänä ja palaa vakioon

seuraavasta päivästä eteenpäin.  

Poikkeuspäivät voi poistaa      ”Siirrä roskakoriin” kohdasta.

     ”Hae artikkeleita” kohdasta voit hakea esim. ”vakio” sanalla vakiopäivät pikaisesti esille, 

mikäli poikkeuspäiviä on kertynyt paljon. 

Huom! Poikkeuspäiviä ei kannata poistaa siltä aikajanalta, josta haluaa raporteissa tietoa 

jälkeenpäin. Vanhentuneet poikkeuspäivät voi poistaa.

Hallinnan yleiset toiminnot

1

1

2

2
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3
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4

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla ” ” painiketta.Update

A

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/1E8G5nj8FbMbADDh-oYNtE_346M-80lgW/view



Huone/henkilö hallintanäkymä

Päiväkohtaisesta hallintanäkymästä voit syöttää tai päivittää henkilöiden huonesijainnit, 

päivystyksen aloitus ja päättymisajan aula, huone ja aikakohtaisesti.

1. valitse päivystäjä valikosta

2. syötä työajan aloitusaika

3. syötä työn päätymisaika

Seuraava henkilö perustetaan ”Lisää rivi” 

kohdasta ja sama toistetaan.

Hallinnan yleiset toiminnot

Muistathan 

Vakiopäivien muokkaaminen vaikuttaa päivystysraporttien tietoihin. Voit raportoida ennen 

muutoksia ylhäältä ”tästä” painikkeesta.

Perustettu päivystäjä poistetaan

vasemmalta ”-” merkistä. 

ilmaantuu kun viet hiiriosoittimen 

kohdalle.

Painike 

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla ” ” painiketta.Update

A

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/1E8G5nj8FbMbADDh-oYNtE_346M-80lgW/view



Huone/henkilö hallintanäkymän - kopiointi ja muokkaaminen

Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla ” ” painiketta.Update

Vakiopäivän kopioiminen ja poikkeuspäivän luominen on helppoa. 

Kopioitu päivä (päivystysaikataulu) tallentuu esim. ”Sunnuntai (vakio) Copy” nimellä listalle.

Toimi sen jälkeen seuraavasti:

1. aukaise kopioitu päivälista ja klikkaa nimen kohdalta

2. valitse aikakalenterista poikkeuspäivä (esim. nimeksi tulee ”22.3.2018")

3. syötä nyt valittuun päivystysaikatauluun muutokset

4. Klikkaa ”Päivitä” kun lista on valmis

Nyt olet perustanut 22.3.2018 päivälle poikkeusaikataulut vakista ja se toistetaan

kyseisenä päivänä näytössä. Seuraavat päivät toistuvat taas vakiopäivien mukaan.

A

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/1E8G5nj8FbMbADDh-oYNtE_346M-80lgW/view



Asetukset - Kellonajan asetukset ja tyhjän huoneen vakioilmoitus

Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla ” ” painiketta.Update

Näytön tekstit

Tyhjäksi jääviin huoneisiin voi syöttää vakioilmoituksen.

Vakioilmoitus näkyy näytöissä annetun ilmoituksen mukaisesti.

Mikäli tämä kohta jätetään tyhjäksi, näytöissä tyhjien huoneiden kohdalle ei lue mitään.

A

Kelloaikavalitsin

Kellonaikavalitsimesta voit asettaa kelloaika-asetukset haluttuihin arvoihin. 

Päivystyksen minimin ja maksimin asetukset tunneille ja minuuttien välitys. 

Näillä asetuksilla voit nopeuttaa tiedon syöttöä ajastuksissa koska ei ole turhia vaihtoehtoja.  

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/1ljuq8r5O7ciO9KbFPbB8vzH60CNWICm9/view



Ilmoitukset ja julkaiseminen

Omat ilmoitukset infonäyttöihin saat ”Ilmoitukset” kohdasta. Voit perustaa, korvata, 

ottaa uudelleen käyttöön ilmoitukset  tai lisätä uusi ”Lisää rivi” näppäimestä. 

Klikkaamalla Julkaistu sarakkeen ”valinta”, saat halutun ilmoituksen julkaistuksi 

tai otettua pois näkyvistä.  

Voit myös poistaa mainospaikan kokonaan pois punaisesta ”-” painikkeesta. 

Painike ilmaantuu kun viet hiiriosoittimen kohdalle.

Päivityskohdassa on otsikkotekstille ja sisältötekstille omat päivityskentät.

Mikäli tarvitset visuaalisemman tai kuvallisen mainoksen, ota yhteyttä!

Sähköposti: myynti@mainoslahde.fi

Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla ” ” painiketta.Update

A

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/1SZR7xBlESyieEXwXM6dqr51s5bl8lQn-/view



Raportointi

Syötettyjen päivätietojen raportointiominaisuus

Raportointihallintaan pääset ”Päivystysraportti” ylävalikosta.  

Saat raportin haluamaltasi aikaväliltä ja listajärjestystä voit myös valita nimen, aloitusajan 
ja huonenumeroiti -järjestyksen mukaan.

                                                             Pdf-version saat ”Luo pdf” kohdasta tulostusta 
                                                             tai sähköistä lähettämistä varten.

    

A

Huomaathan, että saat raporttiin myös kaikkien poikkeus-
päivien tiedot mukaan. Älä siis siksi poista niitä päivälistalta 
ennen kuin olet varma että et enää tarvitse niiden osalta 
tietoja raporttehin!

Video (raportti) https://drive.google.com/file/d/14jWYgHgrJmDTpox2wgbikvDGgbIw0cnG/view



Esikatselunäkymä

Valikko näyttönäkymiin

Medianäyttöjen esikatseluja voit katsoa eri medianäyttöjen nykytilanteen *perusnäkymää 
Internet selaimesi kautta.        Näyttövalikkoon pääset ensin hallinnan yläreunasta.

iStand telineen näkymä ei välttämättä skaalaudu oikein selaimessasi ja tällöin voit käyttää 

selaimen ”näkymän zoomausta”.  Zoomaustaso löytyy selaimesi muokkaus ja hallinta valikosta. 

Pikanäppäimet tähän ovat Ctrl ja + (suurennus) sekä Ctrl ja - (pienennys).

Näyttöjen päivitykset saat heti näkyviin painamalla F5 funktionäppäintä valitun 

perusnäyttönäkymän kohdalla.  F5 päivitys kannattaa muutenkin tehdä, mikäli sinulla on 

jo *perusnäkymä avoinna toisella selainsivulla josta muutoksia katselet.  

*perusnäkymä näytöstä Perusnäkymä iStand infotelineen näytöstä

1

A

1

Video (ohjeet ja esikatselu) https://drive.google.com/file/d/103juFlLJrxwuas9TJybz68fh2gJGYeTF/view



Yhteystiedot ja aukiolo

iStand infotelineen näytössä on alareunassa yhteystiedoille ja aukioloajalle 

määritetyt paikat. Päivityskohdissa kannattaa ottaa huomioon näkymän koko ja rivitys.

Tarkista lopputulos aina medianäytön näkymästä!  

iStand infoteline - Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla ” ” painiketta.Update

B



Opastustekstit (iStand infotelineen näkymä)

iStand infotelineen opastustekstejä voidaan päivittää. 

Opasteiden määrät ja paikat ovat määritelty valmistusvaiheessa ja niitä 

ei voi lisätä tai poistaa itse. Aiheotsikosta voi nähdä opastuksen kohteen 

sijainnin ja paikan.

Mikäli opastukset, sijainnit tai paikat tarvitsevat muuttamista tai lisäämistä, 

ota yhteyttä!

Sähköposti: myynti@mainoslahde.fi. 

HUOM! 
Päivittämisen jälkeen muista aina hyväksyä muutokset 

klikkaamalla ” ” painiketta.Update

iStand infoteline - Hallinnan yleiset toiminnotB



iStand asetukset (vain kokenut käyttäjä)

iStand infotelineen opastusnäytön asetukset. 

Asetuksista voidaan muuttaa:

1. henkilövalikon näkymä ja toiminnot
2. näytön skaalaustaso 
3. hakunapin näkymä 
4. skaalaustason automatiikka

Mikäli haluat uusia toimintoja tai ominaisuuksia, ota yhteyttä MainosLähde Oy 
tukeen tai sähköpostilla myynti@mainoslahde.fi. 

iStand infoteline - Hallinnan yleiset toiminnotB



Palautteet (iStand infotelineen palautteet)

iStand infotelineen kautta asiakkailla on mahdollisuus antaa kehitysideoita 

tai palauttetta kokemuksesta. Tietoa voi hyödyntää toiminnan kehityksessä

ja viedä palvelua oikeaan suuntaan. 

Vinkki: asiakkaat osallistuvat parhaiten ”kaikkien vastanneiden kesken” -arvonnoilla! 

Palautelistassa näkyvät kaikki tulleet asiakaspalautteet ja henkilötiedot.

Palautteita voi poistaa valinnan mukaan tai poistamalla kaikki kerralla, 

”Poista kaikki lomakkeen lähetykset” painikkeesta. 

Mikäli infotelineitä on useita, voidaan palautteet valita erikseen ja selata 
tiedot halutun infopisteen mukaan. Klikkaamalla päivämäärä kohdasta,
saat koko infonäkymän esiin annetusta asiakaspalautteista.

”Vie” painikkeesta voit tallentaa 

kaikki palautteet haluamallasi 

tallennusformaatilla muistiin.

iStand infoteline - Hallinnan yleiset toiminnotB



 http://www.istand.fi

iStand infon käyttökohteita

Yhteydenotto

  Sammy Hyyryläinen

Johto

+358 44 020 5250

    sammy@mainoslahde.fi

 Sami Alaloukusa

Myynti ja projektit

+358 44 020 5254

  sami@mainoslahde.fi
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