Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas

15.6.2015

Sisältö
Yleisesittely ................................................................................................................................................. 3
1.

2.

Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen.............................................................................................. 4
1.1.

Kommenttiseinään kirjautuminen ............................................................................................... 5

1.2.

Kommenttiseinä........................................................................................................................... 6

1.3.

Kommenttiseinälle kirjoittaminen ............................................................................................... 6

1.4.

Kommenttiseinän lisätoiminnot .................................................................................................. 7

Kommenttiseinän hallinta ................................................................................................................... 8
2.1.

Kommenttiseinän hallintaan kirjautuminen ................................................................................ 9

2.2.

Kommenttiseinä-palvelun hallinnan etusivu ............................................................................... 9

2.3.

Uuden kommenttiseinän luominen ............................................................................................11

Tukipalvelun yhteystiedot .........................................................................................................................12

2

Yleisesittely
Isoverstaan Kommenttiseinä on interaktiivinen viestintäkanava. Palvelua voi käyttää vuorovaikutuksen
lisäämiseen oppitunneilla, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.
Oppitunneilla kommenttiseinän voi heijastaa esimerkiksi tykillä valkokankaalle ja opiskelijat voivat kommentoida joko omalla nimellään tai anonyymeinä kommenttiseinälle. Kommenttiseinä-palvelu on käyttäjäkohtainen ja sitä voivat hallinnoida kaikki Isoverstaan jäsenoppilaitosten henkilöstöön kuuluvat.
Palvelu toimii millä tahansa verkkoselaimella ja on siksi riippumaton päätelaitteesta tai käyttöjärjestelmästä.

Kuva 1. Isoverstaan kommenttiseinä-palvelu.

3

1. Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen
Kommenttiseinä-palveluun pääsee joko suoralla linkillä tai Isoverstaan sivujen kautta. Isoverstaan etusivulla on Kommenttiseinä-pikapainike, jota painamalla pääsee kommenttiseinä-palvelun etusivulle.

Kuva 2. Kommenttiseinä-palvelun etusivu.

Palvelun etusivulla on tekstikenttä, jossa kysytään ensimmäisenä kommenttiseinän tunnusta. Tunnus on
viisi merkkiä pitkä jonka ohjelma luo automaattisesti aina uutta kommenttiseinää luotaessa. Kirjoita
tunnus ja paina Kirjaudu-painiketta.
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1.1.

Kommenttiseinään kirjautuminen

Kuva 3. Kommenttiseinän kommentoijan nimimerkki ja salasana.

Jos kommenttiseinää luotaessa on määritetty salasana, sitä kysytään tässä vaiheessa. Jos salasanaa ei ole
määritetty niin sitä ei kysytä. Nimimerkkiä kysytään aina kommenttiseinään mentäessä. Nimi voi olla käyttäjän oma tai keksitty. Kirjoita tarvittavat tiedot ja paina Kirjaudu-painiketta.
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1.2.

Kommenttiseinä

Kuva 4. Kommenttiseinä.
Kommenttiseinän nimi ja tunnus näkyvät sivun yläosassa. Kommenttiseinän kommentit tulevat ylempään laatikkoon ja niissä on aina kirjoittajan nimi, päiväys, kellonaika ja oikealla puolen puhekuplassa
kommentti.

1.3.

Kommenttiseinälle kirjoittaminen

Seinälle kirjoittaminen tapahtuu ensin kirjoittamalla kommentti alempaan laatikkoon ja sen jälkeen painamalla Lähetä-painiketta. Kommentti tulee näkyviin seinälle viimeistään viiden sekunnin päästä. Seinän päivitys tapahtuu viiden sekunnin välein.
Kommentin kirjoituslaatikossa on muutamia toimintoja, joita voi käyttää kommentin tehostamiseen esimerkiksi B tai I -painikkeet. B-painike on tekstin lihavointi ja I-painike on tekstin kursivointi. Näitä käytettäessä voit joko painaa ensin painiketta ja kirjoittaa sen jälkeen tekstin tai toinen vaihtoehto on maalata
kirjoitettu teksti ja klikata tai painaa sen jälkeen painiketta.
Lisäksi kirjoituslaatikossa on luettelointi ja sisennys toiminnot.
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Jos haluat lisätä kommentiksi linkin, paina ketju-kuvaketta ja lisää linkki Osoite-kenttään. Linkin lisäämiseen voit käyttää laajennettuja asetuksia, esimerkiksi valita linkkityypin tai protokollan tai välilehdestä valita Kohde, josta voit määrittää avautuuko linkki samaan vai uuteen ikkunaan. Kun linkki on lisätty, paina OK-painiketta.

1.4.

Kommenttiseinän lisätoiminnot

Kommenttiseinän oikeassa ylälaidassa on kolme kuvaketta, jotka ovat selitetty alla.

Tätä kuvaketta painamalla saa kommenttiseinän teksteja pienennettyä.

Tätä kuvaketta painamalla saa kommenttiseinän teksteja suurennettua.

Tätä ikonia painamalla kommenttiseinän saa suurennettua täyteen ruutuun. Toiminto on
hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun kommenttiseinää käytetään pelkästään kommenttien
esittämiseen. Käytettäessä täysiruutu-toimintoa, kommenttien kirjoituslaatikko häviää ja
kommenttien kirjoittaminen ei ole mahdollista. Täysiruututilasta pääsee pois painamalla
kuvaketta uudelleen.
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2. Kommenttiseinän hallinta
Kommenttiseinä-palveluun pääsee joko suoralla linkillä tai Isoverstaan sivujen kautta. Isoverstaan etusivulla on Kommenttiseinä-pikapainike, jota painamalla pääsee kommenttiseinä-palvelun etusivulle.
Kommenttiseinä-palvelun hallintaan pääsee kommenttiseinä-palvelun etusivulta painamalla Hallintapainiketta.

Kuva 5. Kommenttiseinä-palvelun etusivu.
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2.1.

Kommenttiseinän hallintaan kirjautuminen

Kuva 6. Kommenttiseinä-palvelun hallinnan käyttäjätunnus ja salasana.
Hallintaan mentäessä kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tunnukset ovat samat kuin Isoverstaan
Moodle-palvelussa. Palvelun hallintaan pääsee vain Isoverstaan jäsenoppilaitosten henkilöstö. Kirjoita
käyttäjätunnus ja salasana. Paina Kirjaudu-painiketta.

2.2.

Kommenttiseinä-palvelun hallinnan etusivu

Kuva 7. Kommenttiseinä-palvelun hallinnan etusivu.
Hallinnassa näkyvät kaikki käyttäjätunnukseen liitetyt kommenttiseinät. Yläpalkissa on kirjautuneen henkilön nimi ja oppilaitos. Lisäksi yläpalkissa on Kirjaudu ulos -painike. Yläpalkin oikealla alapuolella on hakutoiminto, jolla voi hakea kommenttiseinää nimen perusteella.
Kommenttiseinän tiedoista näkyy luontipäivämäärä, kommenttiseinän tunnus, kommenttiseinän nimi ja
seinälle kirjoitetut kommentit sulkumerkkien sisällä.
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Kommenttiseinän toiminnot:

Kommenttien näyttäminen erillisessä ikkunassa. Kommentit voi tallentaa tai tulostaa.

Kommenttiseinän tietojen muokkaus (nimi, salasana, linkki, upotuskoodi, piilota).

Kommenttiseinän poistaminen.

Kommenttiseinän tietoja voi muokata painamalla kommenttiseinän muokkaus-kuvaketta.

Kuva 8. Muokkaa kommenttiseinän tietoja.
Kommenttseinän tiedoista voit muuttaa kommenttiseinän nimen ja salasanan. Tiedoista saa kommenttiseinän suoran linkin, jota käytettäessä seinätunnusta ei kysytä. Kommenttiseinän upotuskoodin voit liittää mihin tahansa oppimisympäristöön tai muuhun HTML-sisältöön. Kommenttiseinän upotuksessa näkyy ainoastaan kommenttiseinän kommentit. Jos kommenttiseinälle on määritetty salasana, sitä kysytään myös kommenttiseinän upotuksessa. Kommenttiseinän voi myös piilottaa, laittamalla täpän kohtaan Piilota kommenttiseinä. Jos kommenttiseinä on piilotettu, kommenttiseinään ei pääse kirjautumaan.
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2.3.

Uuden kommenttiseinän luominen

Uusi kommenttiseinä luodaan painamalla hallintasivun alareunassa olevaa Luo uusi kommenttiseinä painiketta.

Kuva 9. Uuden kommenttiseinän luominen.
Uutta kommenttiseinää luotaessa tarvitaan kommenttiseinän nimi ja salasana. Salasanaa ei välttämättä tarvita, jos kommenttiseinän halutaan olevan julkinen. Kuitenkin kommenttiseinään kirjautuessa tarvitaan
aina kommenttiseinän tunnus, jos ei käytetä suoraa linkkiä. Sovellus luo aina tunnuksen automaattisesti ja
tunnus näkyy tässä vaiheessa kohdassa Kommenttiseinän tunnus.
Kun tiedot ovat täytetty, klikataan tai painetaan Tallenna kommenttiseinä -painiketta.
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Tukipalvelun yhteystiedot

Ongelmatilanteissa ja neuvonnassa voi ottaa yhteyttä Isoverstaan tukipalveluun.
Palautetta, virhe- ja päivitysraporttia voi antaa palautelomakkeella. Palaute- tai yhteystietolomake löytyy Isoverstaan sivuilta oikealla alareunassa olevaa Anna palautetta -painiketta klikattaessa tai Yhteystiedot-valikosta.

Isoverstas
Tulliportinkatu 34 A 2.kerros
70100 Kuopio
www.isoverstas.fi
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044 718 1155
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