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iStand info on oiva mediamainonnan vaihtoehto, mikäli haet yritysilmeellä olevaa inforatkaisua.

Haluat lisäksi todella helpon julkaisujärjestelmän medianäyttöjen päivityksiä varten. 

iStand info on SAAS julkaisujärjestelmä, joka toimii loistavasti mm. mainostamiseen, opastuksiin, palautteiden 

keräämiseen ja jopa arvontojen järjestämiseenkin. Päivitykset saat hoidettua internetin kautta omilla tunnuksilla. 

iStand info on suunniteltu toimivaksi myös infopisteenä. Tällöin infolaitteena voi olla myös iPad tai Android. 

Tarvittaessa iStand infon avulla voidaan yhdistää myös suuret mainosnäytöt sekä infopisteet. 

Tällöin hakutoiminnot ja ilmoitukset ovat nähtävissä sekä päivitettävissä saman julkaisunäkymän kautta. 

Kun tarvitset todella helppoa medialaitteiden julkaisujärjestelmää, iStand info on siihen luotu 

ja varmasti varteenotettava sekä muokattava vaihtoehto siihen tarkoitukseen.  
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1) Mene Internet selaimellasi ”ISTAND INFO” painikkeesta tai kirjaudu osoitteesta hallintaan. 

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

Päivityshallinnan käyttäminen:

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

iStand info -hallinnan ohjeet

2) Kirjaudu tunnuksillasi palveluun.

Infohallinnan perusnäkymä:

A

B

C

A) Hallinnan yleiset toiminnot

B) Hallinnan mediataulu (päivitysikkuna)

C) Ulos kirjautuminen



A) Hallinnan yleiset toiminnot

Henkilökunta/henkilöt

Henkilökunnan nimilistassa voit lisätä tai poistaa henkilöitä ja titteleitä. 
Päivitettäviä sarakkeita ovat ”Nimi” ja ”Titteli”.

Tunnistekoodi on automaattinen ja sitä ei voi muuttaa.

HUOM! 

Muutoksien jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla 

” ” painiketta.Update



Huoneet

Huoneiden hallintanäkymässä voit muuttaa aulan ja kerroksen numeroa. 

Muista että sijainti jää samalle paikalle näytössä kuin mihin se on määritetty. 

Huonenumeroa voi myös muuttaa. Sijainti jää samalle paikalle myös tällöin.

Henkilön valintakohdassa klikkaamalla saat henkilöstölistan esiin. 

Selaamalla ja valitsemalla saat haluamasi henkilön valitun huonenumeron 

kohdalle. 

Karttakuva voidaan muuttaa tai lisätä uusi. 

Kuvamuutoksissa tai lisäyksissä kannattaa kuitenkin olla ensin yhteydessä 

MainosLähde Oy tukeen tai myynti@mainoslahde.fi.

A) Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 

Muutoksien jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla 

” ” painiketta.Update



Omat ilmoitukset

Omat ilmoitukset infonäyttöihin saat ”Ilmoitukset” kohdasta. Voit perustaa,
korvata, ottaa uudelleen käyttöön ilmoitukset tai lisätä uusi ”Lisää rivi” 
näppäimestä. Klikkaamalla ”Julkaistu” kohdan valinnan saat halutun 
julkaisukohdan julkaistuksi ja päinvastoin.  

Voit myös poistaa mainospaikan punaisesta ”-” painikkeesta. 
Painike ilmaantuu kun viet hiiriosoittimen kohdalle.

Päivityskohdassa on otsikkotekstille ja sisältötekstille omat päivityskentät.

Mikäli tarvitset visuaalisemman ja kuvallisen mainoksen, ota yhteyttä tai lähetä 
sähköpostia MainosLähde Oy (myynti@mainoslahde.fi).
Ilmoita toiveesi ja suunnittelemme mainoksen toiveidesi mukaan ja päivitämme
se mainosnäkymään etäpäivityksenä aikatauluohjeidesi mukaan.

A) Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 

Muutoksien jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla 

” ” painiketta.Update



Yhteystiedot ja aukiolo

Infonäyttöjen alareunassa on yhteystiedoille ja aukioloajalle määritetyt paikat.

Päivityskohdissa kannattaa ottaa huomioon näkymän koko ja rivitys.

Tarkista lopputulos aina medianäytön näkymästä!  

A) Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 

Muutoksien jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla 

” ” painiketta.Update



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 kuitenkin muuttamista 

tai lisäämistä, ota yhteyttä MainosLähde Oy tukeen tai myynti@mainoslahde.fi. 

A) Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 

Muutoksien jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla 

” ” painiketta.Update



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 myynti@mainoslahde.fi. 

A) Hallinnan yleiset toiminnot

HUOM! 

Muutoksien jälkeen muista aina hyväksyä muutokset klikkaamalla 

” ” painiketta.Update



Palautteet (iStand infoteline)

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.

A) Hallinnan yleiset toiminnot



B) Esikatselunäkymä

Valikko eri näyttönäkymiin

Medianäyttöjen esikatselulla voit nähdä eri medianäyttöjen sen hetkistä
näkymää oman internet selaimesi kautta. Valikkoon pääset suoraan 
osoitteesta: http://istand.mainoslahde.fi/”asiakasx” (Oma osoite)

iStand telineen näkymä ei välttämättä skaalaudu oikein selaimessasi,

tällöin voit käyttää selaimen näkymän zoomausta. 

Zoomaustaso löytyy selaimesi muokkaus ja hallinta valikosta. 

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

Perusnäkymän päivityksien muutokset saat näkyviin F5 funktionäppäimellä 

päivityshallinnassa ja sinulla on jo näytön näkymä avoinna toisella selainsivulla.  

Perusnäkymä infonäytöstä Perusnäkymä iStand infonäytöstä



 http://www.istand.fi

iStand infon käyttökohteita

Yhteydenotto

  Sammy Hyyryläinen

Myynti ja konsultointi

+358 44 020 5250

    sammy@mainoslahde.fi

 Sami Alaloukusa

Myynti ja projektit

+358 44 020 5254

  sami@mainoslahde.fi
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