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ArenaGo
ArenaGo on Arenan kattava asennus, jossa sisällön ja asettelun malli on määritetty valmiiksi. Kirjasto tarjoaa suoran
kyselylomakkeen asennuksen yhteydessä ja lähettää sen asianomaiselle osapuolelle Axiell-palvelun Ruotsin
toimipisteeseen, joka lisää tiedot ArenaGo -palveluun ja julkaisee ne verkkosivustolla.

Tällä sivulla kuvataan ArenaGo -palvelun sisältö. Lisätietoja toiminnoista on Arena-ohjesivulla.

Jotta ArenaGo toimii oikein, sinulla on oltava uusin versio selaimsesta Firefox, Chrome tai Safari ja vähintään versio 9
selaimesta Internet Explorer.

ArenaGo sisältää seitsemän päävalikkovaihtoehtoa: Start, Inspiration, Children, Youth, We offer, Opening hours and contact
information ja My pages.

Toimintoihin kuuluvat kyselyluettelot, luettelotietuesivut ja sivut tarkempia hakuja varten. Jokaisella sivulla voi kirjautua
sisään, vaihtaa kieltä, siirtyä päävalikkovaihtoehtoihin, suorittaa hakuja ja lukea tekstejä.

Start-sivu
Start-sivulla on seuraavat elementit:

l Diaesitys (Artikkelit: Näytä artikkeli)

l Tervetuloa-teksti (Artikkelit: Näytä artikkeli)

l Luettelo lukuehdotuksista (Teoslista)

l Luettelo viimeksi pisteytetyistä nimikkeistä (Huippulista)

l Suosikkitagit (Tagit: Tagipilvi)

l Ja perustoiminnot

Hakutulossivu
Hakutulossivulla on seuraavat elementit:

l Luettelo 10 parhaasta hakutuloksesta (Hakutulokset)

l Fasetit hakutulosten suodattamista varten (Fasetit)

l Linkit ulkoisiin palveluihin (Linkit muualle)

l Tagipilvi, joka näyttää avainsanat (Tagit: Tagipilvi)

l Ja perustoiminnot

Luettelotietuesivu
Luettelotietuesivulla on seuraavat elementit:

l Luettelotietueen tiedot (Luettelotietue)

l Saman kirjailijan muut nimikkeet (Teoslista)

l Vastaavat nimikkeet aihesanojen perusteella (Teoslista)

l Fasetit aiheen tai kirjailijan lisähakuun (Fasetit)

l Linkit ulkoisiin palveluihin (Linkit muualle)

l Avainsanat (Tagit: Tagipilvi)

Inspiration
Inspiration-sivulla on seuraavat elementit:

l Automaattisesti päivittyvät luettelot:

l Viimeksi pisteytetyt (Huippulista)
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l Viimeksi arvioidut (Huippulista)

l Lisäksi käytettävissä on viisi alavalikkovaihtoehtoa.

l Jokaisella sivulla on myös neljä luetteloa.

Lapset
Children-sivulla on seuraavat elementit:

l Luettelot päivittyvät automaattisesti.

l Lisäksi käytettävissä on viisi alavalikkovaihtoehtoa.

l Jokaisella sivulla on myös neljä luetteloa

Näytettävään sisältöön kuuluu kirjan kansi, nimi ja kirjailija.

l Toiminto

l Navigointi

l Luettelot (Teoslista)

We offer
We offer-sivulla on seuraavat elementit:

l Navigointi

l Kirjastokortin hankkiminen (ylläpidetään kirjaston hallintajärjestelmän avulla eikä ole välttämättä saatavilla kaikissa
ArenaGo -versioissa)

l Tarjouksiin liittyvät artikkelit (Artikkelit: Näytä artikkeli)

Sivun alavalikot:

l Kirjastokortin hankkiminen

l Alavalikko 1 - Alavalikko 10

Opening hours and contact
Opening hours and contact-sivulla on seuraavat elementit:

l Navigointi

l Aukioloajat ja yhteystiedot (Artikkelit: Näytä artikkeli)

l Ota yhteyttä kirjastoon (lomakkeessa)

l Hankintaehdotukset (lomakkeessa)

l Kaukolainapyynnöt (lomakkeessa)

l Luettelo ja tagit lib-info

Tällä sivulla artikkelit on lajiteltu nousevaan järjestykseen nimen mukaan: A–Ö tai 1–10. Järjestä kirjastot haluamaasi
järjestykseen tämän rakenteen mukaan.

Kirjastotietojen muokkaaminen
Jos kirjaudut sisään toisesta paikasta:

1. Kirjaudu sisään Liferay-ylläpitäjänä.

2. Siirry kohtaan Opening hours and contact.

3. Valitse Lisää.

4. Valitse mallipohja structureLibraryinfo.

5. Kirjoita artikkelille otsikko.

6. Siirry kohtaan Library photos ja napsauta painiketta Valitse.

7. Valitse kansio Library photos.

4



8. Etsi kirjaston kuva ja lisää se.

9. Lisää muut sivulle haluamasi tiedot.

10. Valitse Julkaise.

Library-sivua tarvitaan silloin, kun kirjastossa on useita toimipaikkoja. Kaikki toimipaikat luetellaan tässä ja niillä on kopio
mallipohjasta structureLibraryInfo-extended.

Staff – Tällä sivulla on luettelo työntekijöistä. Käytössä on mallipohja structurePersonnel. Kaikki tässä olevat artikkelit
luetteloidaan tagilla lib-staff ja lajitellaan nousevaan järjestykseen artikkelin otsikon perusteella.

My pages
My pages-sivulla on seuraavat elementit:

l Lainani: Tietoa asiakkaan kotona olevista lainoista

l Varaukseni: Tietoa varatuista aineistoista ja maksuista

l Maksuni: Maksettavien velkojen kokonaismäärä

l Omat tiedot: Käyttäjänimi, osoite, kirjastokortti ja PIN-koodi

l Tallennetut haut: Hakutulokset, jotka asiakas on tallentanut napsauttamalla kuvaketta

l Viestini: Kaikki kirjaston lähettämät viestit

l Omat arvioinnit: Kaikki asiakkaan kirjoittamat arvioinnit tai antamat pisteytykset

Muut toiminnot:

l Navigointi

l Artikkelit: Näytä artikkeli

Lisää vinkkejä
Kuvien ja tekstin rivitys
Huomautus:
Jos haluat kuvasta koko rivin levyisen, kuvan leveyden on oltava 1120 pikseliä. Jos haluat kuvasta koko palstan levyisen,
kuvan leveyden on oltava 960 pikseliä.

1. Napsauta kuvaa muokkaajassa ja valitse kuvatyökalu.

2. Valitse Ulkoasu.

3. Valitse Rivitystä ei asetettu.

4. Poista kaikki arvot kohdasta Mitat.

5. Muuta CSS-luokka arvoon.

6. Rivitä kirjoittamalla kenttään imgLeft tai imgRight.

Vaakasuuntaiset dynaamiset listat
1. Kopioi mallisivun dynaamisen listan mallipohja.

2. Muuta lista pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi poistamalla valinta kohdasta Muokkaustoiminnot.

Liferay-asetukset (Graafinen näyttö)

Portletin asetukset: Näytä kehys: kyllä

Tyylin lisäasetukset: Syötä mukautettu CSS-luokka: horizontal-list

Vaakasuuntaisten listojen ryhmittely
Syötä mukautettu CSS-luokka:

x = ryhmän numero

y = listan numero
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horizontal-list list-group-x list y

Esimerkki:
Lista August-palkinnon voittajista, Nobel-palkinnon saajista ja vinkeistä

August-palkinnon voittajien CSS: horizontal-list list-group-1 list 1

Nobel-palkinnon saajien CSS: horizontal-list list-group-1 list 2

Vinkit-CSS: horizontal-list list-group-1 list 3
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