
Uudistuneet palvelusi 
Fokus, Verkkokirjahylly ja Bisneskirjasto: 

uusi lukunäkymä ja muistiinpanomerkinnät



Uudistunut 
lukunäkymä
• Voit valita, haluatko lukea teoksen tekstiä koko 

sisältöalueen levyiseltä palstalta vai tarkastella 
sen rinnalla uuden lukunäkymän 
toimintoikkunan sisältöä.

(1) Avaa toimintoikkuna tekstin viereen sen 
jotakin toimintokuvaketta (haku, 
rakennepuu, asiahakemisto) klikkaamalla. 
Piilota ikkuna klikkaamalla teoksen tekstin 
päällä.
(2) Kiinnitä auki / sulje ikkuna nasta-
kuvakkeesta.

• Kun etenet lukunäkymässä, palvelu lataa 
sinulle lisää tekstiä. 

• Voit halutessasi avata teoksen sisällysluettelon 
erilliseen ikkunaan + -kuvakkeesta. (3)

• Teosnimen vierestä löytyvä taloikoni (4) 
palauttaa sinut palvelun etusivulle, josta voit 
tehdä tutun koko palvelua koskevan haun 
valitsemallasi hakusanalla tai valita 
tarkasteluun toisen teoksen.
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Korostukset ja 
muistilaput
• Kun maalaat teoksen tekstiä, käytettäväksi 

avautuu muistiinpanomerkintöjen ikkuna.

• Voit valita, teetkö 

• korostuksen (1)

• muistilapun (2)

• Korostuksen valinta tekee maalaamalla 
valitsemaasi tekstiin värikorostuksen. Valitse 
joku kolmesta korostusväristä ja tallenna.

• Kun kirjoitat tekstikenttään muistilapun ja 
tallennat, maalaamalla valitsemasi tekstin 
viereen muodostuu muistilappumerkintä.

• Huom! Korostukset ja muistilaput ovat 
käytettävissäsi vain silloin, kun olet 
sisäänkirjautuneena henkilökohtaisilla 
tunnuksillasi.
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Korostukset ja 
muistilaput

• Voit tarkastella tekemiäsi 
muistilappuja ja korostuksia 
avaamalla muistiinpano-
merkintöjen ikkunan Näytä 
merkinnät -kuvakkeesta (1).

• Voit siirtyä linkillä valitsemaasi 
merkintään, muokata sitä tai 
poistaa sen (2).
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Kirjanmerkkien 
palauttaminen

• Uusi muistilapputoiminto korvaa 
tähän asti käytetyt kirjanmerkit. 
Voit palauttaa kirjanmerkkisi 
muuntamalla ne muistilapuiksi. 

• Palautusta varten sinulla pitää olla 
tallessa kirjanmerkkiesi 
kirjanmerkkikoodi. Se syötetään 
muistiinpanomerkintöjen 
Kirjanmerkit-välilehdellä koodille 
varattuun kenttään (1).
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Henkilökohtaisten 
tunnusten luominen
• Voit käyttää uusia muistiinpanotoimintoja 

silloin, kun olet kirjautuneena palveluun 
henkilökohtaisilla tunnuksillasi.

• Lisäksi henkilökohtaisilla tunnuksilla 
kirjautuminen mahdollistaa palvelukäytön 
missä tahansa ja millä tahansa laitteella.

• Valitse sivun oikeassa yläkulmassa 
olevasta valikosta (1) ”Luo 
henkilökohtaiset tunnukset”.

• Käyttäjätunnuksenasi toimii 
sähköpostiosoitteesi. Jos käytät palvelua 
oppilaitoksesi tai työnantajasi tarjoamana, 
käytäthän tilin luomiseen ko. 
organisaation sinulle tarjoamaa 
sähköpostiosoitetta.

3.6.2019

(1)


