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OSAAMISVERKOSTON INTERNET-SIVUJEN
MUOKKAAMINEN – kuinka lisäät

osaamisverkoston muistion



Kokousmuistio

• Kirjoita kokousmuistio osaamisverkoston kokouksen aikana.
• Varaa kokouksen lopusta 20 minuuttia muistion viemiseksi

Internet-sivuille.
• Tallenna kokousmuistio tietokoneesi työpöydälle.



Kirjaudu osaamisverkoston Internet-sivuille
• Mene Internet-osoitteeseen:

http://eosmo.pkamk.fi/administrator/

Kirjoita tunnus ja salasana



Mene kohtaan ”Artikkeleiden hallinta”

Klikkaa tätä



Valitse ”osaamisverkosto” kansio:

Klikkaa ”osaamisverkosto” kansion kuvaketta



Nyt voit muokata osaamisverkoston pääsivua. Kirjoita tekstikenttään esim.
”Lue muistio täältä”. Maalaa kirjoittamasi teksti ja tee siihen linkki
klikkaamalla painiketta ”Insert/Edit file”.

1 Kirjoita teksti ja maalaa se…

2 …sitten klikkaa ”Insert/Edit file”
nappulaa.



Avautuu uusi ikkuna. Valitse ”Osaamisverkoston_kokoukset” kansio sitä
klikkaamalla.  Klikkaa ”Vie” nappulaa.

1 Valitse ”Osaamisverkosto_kokoukset” kansio 2 Klikkaa ”Vie” nappulaa



Avautuu uusi ikkuna. Klikkaa ”Add” nappulaa.

Klikkaa ”Add” nappulaa.



Avautuu uusi ikkuna (File Upload), jonka kautta voit etsiä laatimasi kokousmuistion.
Jos tallensit muistion tietokoneesi työpöydälle, niin mene ao. kohtaan ja valitse
kokousmuistio sitä klikkaamalla.



Klikkaa ”Upload” painiketta, jolloin muistiosi tallentuu palvelimelle. Kun tiedosto on
ladattu palvelimelle, niin näet vihreä ruksin. Nyt voit painaa ”Close” nappulaa.

1 Lataa muistio palvelimelle

2 Vihreä ruksi
kertoo, että
lataus on
onnistunut3 Sulje tämä ikkuna



Valitse muistio, jonka tahdot viedä Internet-sivuille (klikkaa muistion nimeä). Aukeaa
”Confirm” ikkuna, jolloin klikkaa ”No” vaihtoehto. Tämän jälkeen klikkaa ”Insert”
nappulaa, niin linkki muodostuu.

1 Valitse tiedosto/muistio 2 Klikkaa ”No” nappulaa

3 Klikkaa
”Insert”
nappulaa



Nyt olet tehnyt linkin kokousmuistioon. Muista tallentaa muutokset painamalla ”Tallenna” nappulaa.
Sitten voit kirjautua ulos ”Kirjaudu ulos” nappulasta klikkaamalla

Tässä näet tekemäsi linkin 1 Tallenna 2 Kirjaudu ulos



Ohjeet on tehty eOSMO-hankkeessa

• eOSMO –hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR),
Pohjois-Karjalan ELY –keskus ja hankkeessa mukana olevat
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä, Joensuun kaupunki, Liperi-Outokumpu
yhteistoiminta-alue ja Heinäveden kunta.

•
• Hanketta toteuttavat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

(PKAMK, hallinnoija), Itä-Suomen yliopiston (UEF) koulutus- ja
kehittämispalvelut Aducate ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
(PKKY). Hankkeen toimintakausi on 1.8.2009-30.11.2011.


