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Prepress Portalin
käyttäminen

Mikä on InSite Prepress Portal?
Kodak InSite™ Prepress Portal -järjestelmä on verkkoportaali painotyön
valmisteluympäristöön. Portaalin kautta kirjapainon henkilökunta ja
asiakkaat voivat käsitellä painotöitä Internetissä. Prepress Portal
tehostaa oikoluku-, korjaus- ja hyväksymisprosesseja.

Järjestelmän kokoonpanon tarkistaminen
Voit tarkistaa, että järjestelmäsi on määritetty suorittamaan kaikki
Prepress Portal -järjestelmän ominaisuudet oikein. Jos suoritat testin
Prepress Portal -järjestelmään kirjautumisen jälkeen ja siinä on
ongelmia, voit lähettää tiedot järjestelmänvalvojallesi
sähköpostiviestissä.
Kun käytät ensimmäisen kerran Prepress Portal -ohjelmistoa, tarkista
tietokoneesi yhteensopivuus.
1. Avaa verkkoselain ja kirjoita Prepress Portal -palvelimen osoite
(URL).
Jos sinulla ei ole verkko-osoitetta, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
2. Valitse kirjautumissivulta Järjestelmädiagnostiikka.

Prepress Portal suorittaa järjestelmälle diagnostiikkatestin ja näyttää
raportin.
Vihje: Järjestelmädiagnostiikka-painike ilmestyy myös kaikkien Prepress Portal verkkosivujen alatunnisteeseen.

Luku 1—Prepress Portalin käyttäminen
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Sisään- ja uloskirjautuminen
Vaatimukset: Käytössäsi on oltava nopea Internet-yhteys (vähintään
64 kilobittiä sekunnissa).
Mac-tietokoneessa, jossa käytetään Safari-ohjelmistoa, sinun on
sallittava tiedostojen avaaminen lataamisen jälkeen. Valitse Safariohjelmistosta Preferences (Asetukset). Valitse General (Yleiset) välilehdestä Open "safe" files after downloading (Avaa "turvalliset"
tiedostot lataamisen jälkeen).
Täydellinen luettelo tuetuista käyttöjärjestelmistä ja verkkoselaimista
on teknisessä tiedotteessa nimeltä InSite Client Configuration (InSite
Client Configuration – asiakasympäristö), joka on saatavilla eCentralportaalista osoitteesta https://ecentral.kodak.com/.
1. Avaa verkkoselain ja kirjoita Prepress Portal -palvelimen osoite
(URL).
Jos sinulla ei ole verkko-osoitetta, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
2. Kirjoita kirjautumissivulle käyttäjätunnus ja salasana, ja valitse kieli.
3. Valitse Kirjaudu.
4. Jos haluat kirjautua ulos, valitse työkalurivin oikeasta yläkulmasta
Kirjaudu ulos.

Toiminta ongelmatilanteissa
Prepress Portal -järjestelmän ohjeessa on tarkat ohjeet toiminnon
suorittamisesta Prepress Portal -ohjelmistossa.
Valitse ohjelmiston työkalurivin oikeasta yläkulmasta Ohje.

Salasanan vaihtaminen
Kaikki käyttäjät voivat muuttaa oman salasanansa.
Yritys voi vaatia vahvojen salasanojen käyttämistä Prepress Portal järjestelmään kirjautumisessa. Vahvassa salasanassa on vähintään
kahdeksan merkkiä ja se koostuu erilaisista merkkityypeistä.
1. Voit muokata käyttäjäprofiilia napsauttamalla nimeäsi työkalurivin
oikeassa yläkulmassa.

2. Valitse Vaihda salasana.
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Tehtävien tarkasteleminen

3. Kirjoita ruutuihin nykyinen salasana ja uusi salasana.

4. Valitse Päivitä.

Tehtävien tarkasteleminen
Prepress Portal -järjestelmässä suoritettavissa olevat toiminnot
vaihtelevat annettujen tehtävien mukaan. Tehtävät ovat
käyttäjäoikeuksien kokoelmia.
Jos sinulla on esimerkiksi Asiakkaiden järjestelmänvalvoja -tehtävän
asiakastehtävä ja Hyväksyjä-työtehtävä, voit luoda uusia käyttäjätilejä
ja hyväksyä sivuja.
Jos et pysty suorittamaan toimintoa, tarkista tehtävät ja varmista, että
ne sisältävät vaadittavat käyttöoikeudet.
1. Napsauta nimeäsi työkalurivillä.
2. Voit tarkastella tehtäviäsi Käyttäjäroolit-alueella.
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3. Valitsemalla i voit näyttää tehtävään sisältyvät käyttäjäoikeudet.
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Muiden käyttäjien
määrittäminen

Käyttäjien luominen
Luo oma käyttäjätili jokaiselle henkilölle, joka käyttää Prepress Portal järjestelmää. Näin voidaan seurata, kuka on suorittanut tietyn työn
toimenpiteitä.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Muokkaa asiakasta- ja Näytä
käyttäjät -oikeudet.
Voit lisätä, muuttaa ja poistaa käyttäjän tehtäviä tarpeen mukaan.
Lisätietoja useiden käyttäjien samanaikaisesta luonnista on Prepress
Portal -järjestelmän ohjeessa.
1. Valitse työkaluriviltä Hallinta.

2. Valitse Luo käyttäjä.

Luku 2—Muiden käyttäjien määrittäminen
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3. Kirjoita käyttäjän tiedot ja määritä hänen tehtävänsä.

4. Valitse Luo.

Käyttäjäryhmien luominen
Käyttäjäryhmien avulla voit helpottaa pääsyoikeuksien asettamista ja
käyttäjätarkistusten pyytämistä, kun töiden parissa työskentelee monia
ihmisiä, joilla on erilaiset roolit ja vastuualueet. Jos joidenkin käyttäjien
tehtävänä on esimerkiksi vain tarkastaa sivuja, luo Vain tarkastus ryhmä.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Muokkaa asiakasta- ja Näytä
käyttäjät -oikeudet.
Asiakaskäyttäjä voi kuulua useaan ryhmään samanaikaisesti. Kun luot
käyttäjän tai käyttäjäryhmän, määritä tehtävät. Voit lisätä, muuttaa ja
poistaa ryhmän tehtäviä tarpeen mukaan.
1. Valitse työkaluriviltä Hallinta.
2. Valitse Luo käyttäjäryhmä.

Käyttäjäryhmien luominen
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3. Kirjoita ryhmän nimi, valitse ryhmän jäsenet ja määritä tarvittavat
tehtävät.

4. Valitse Luo.
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Töiden käsitteleminen

Työn luominen
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Luo töitä -oikeudet.
1. Valitse etusivulta Luo työ.

2. Kirjoita työn nimi. Kirjoita halutessasi työn kuvaus, työn koodi tai
projektin koodi.
3. Jos haluat myöntää muille käyttäjille luvan työn käyttöön, napsauta
Lisää nykyisiä käyttäjiä -painiketta, valitse kunkin käyttöoikeudet
tarvitsevan henkilön vieressä oleva valintaruutu ja valitse kullekin
käyttäjälle työtehtävä.

4. Valitse Luo.

Työn ominaisuuksien muokkaaminen
Vaatimukset: Kaikki käyttäjät voivat muokata työn kuvausta, työn
koodia ja projektin koodia sekä tarkastella työlle määritettyjä lähetyksen
käsittelysääntöjä. Lähetyksen käsittelysääntöjen lisäämiseen tai
poistamiseen vaaditaan henkilökuntaan kuuluvan käyttäjän oikeudet.

Luku 3—Töiden käsitteleminen
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1. Valitse työn Yhteenveto-välilehdestä Muokkaa ominaisuuksia.
2. Muokkaa Työn tiedot -alueella työn kuvausta, työn koodia ja
projektin koodia. Voit tarkastella myös määritettyjä työmalleja.

3. Lähetyksen käsittelysäännöt -alueella voit tarkastella myös
sääntöjä, jotka on otettu tässä työssä käyttöön.
Vain henkilökuntaan kuuluvat käyttäjät voivat ottaa sääntöjä
käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Kun käyttäjä lähettää tiedostoja, ne käsitellään automaattisesti
käytössä olevan käsittelysäännön mukaisesti. Jos käytössä on useita
sääntöjä, käyttäjä valitsee säännön ennen tiedostojen lähettämistä.

Töiden etsiminen ja tarkasteleminen
Etusivulla voit etsiä töitä ja suodattaa työnäkymää. Työn valitsemisen
jälkeen voit tarkastella yhteenvetotietoja, työhön liittyvien
toimenpiteiden historiaa ja ladattavissa olevien tiedostojen luetteloa.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Näytä kaikki sivut- ja Lataa
tiedostoja -oikeudet.
Huomautus: Jos työtehtävälläsi ei ole Näytä kaikki sivut -oikeuksia, Sivut-välilehti
ei tule näyttöön. Jos työtehtävälläsi ei ole Lataa tiedostoja -oikeuksia, Latauksiavälilehti ei tule näyttöön.

1. Etsi työ Työt-näkymästä ja avaa se suorittamalla jokin seuraavista
toimenpiteistä:
●

Napsauta työn nimeä viimeisimpien töiden luettelossa.

●

Valitse Tila-luettelosta työn tila työluettelon suodattamista
varten ja napsauta työn nimeä.
Kirjoita työn nimi Etsi töitä -ruutuun luettelosta hakemista
varten ja napsauta työn nimeä.

●
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Töiden etsiminen ja tarkasteleminen

Työ-näkymässä on seuraavat neljä välilehteä: Yhteenveto, Sivut,
Latauksia ja Historia. Näkemäsi välilehdet vaihtelevat sen mukaan,
mitä tehtäviä ja oikeuksia sinulla on.
2. Tarkastele työn tietoja.
Yhteenveto-välilehti: Tässä välilehdessä on perustietoja työstä.
Täällä voit suorittaa perustason tehtäviä, muun muassa muokata
työn ominaisuuksia ja hallita työn käyttöoikeuksia.
Vihje: Kolmioita napsauttamalla saat kyseisen alueen tiedot näkyviin tai
piiloon.

Sivut-välilehti: Tässä välilehdessä on pienoiskuvia ja muita tietoja
työhön kuuluvista sivuista. Voit vaihtaa katselemiasi sivuja
suodattamalla sivut tai valitsemalla sivuryhmän. Määritä sivujen
ulkonäkö muuttamalla esikatselukuvan kokoa tai näkymää. Voit
valita sivuja ja tehdä niille toimenpiteitä, kuten pyytää tarkastuksia.

Luku 3—Töiden käsitteleminen
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1

3

2

4
1 Suodata sivut.
2 Nykyinen näkymä on Gallerianäkymä. Valitse Luettelonäkymä, jos
haluat katsoa, ketä on pyydetty tarkastamaan tai hyväksymään sivut.
3 Käytössä oleva pienoiskuvan koko on keskikokoinen. Valitse
valintaruutu sen koon muuttamiseksi.
4 Valitse sivu, jolla haluat suorittaa toimenpiteitä, kuten tarkastella
sivua tai pyytää hyväksyntää.

Latauksia-välilehti: Tässä välilehdessä näkyvät ladattavat tiedostot.
Historia-välilehti: Tässä välilehdessä näet, kuka on tehnyt
muutoksia sivulle, mitä muutoksia on tehty sekä muutosten
päivämäärän ja kellonajan. Voit tarkastella lähetettyjen tiedostojen
historiaa, työn tietotaulukon muutoksia ja tälle työlle luotujen
suojattujen linkkien luetteloa.

Käyttäjille myönnettyjen töiden käyttöoikeuksien
hallinta
Voit hallita käyttäjiä, jotka voivat käsitellä tiettyjä töitä Prepress Portal
-järjestelmässä. Voit tehdä tämän hallitsemalla käyttöä.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Hallitse käyttöä -oikeudet.
Käytön hallinta ei ole sama asia kuin käyttäjätehtävien määrittäminen.
Käytöllä tarkoitetaan käyttäjän mahdollisuuksia käsitellä tiettyjä töitä.
Käyttäjätehtävät ovat toimenpiteitä, jotka käyttäjä voi suorittaa tietyllä
asiakastilillä olevalle työlle. Voit määrittää erilaisia tehtäviä kullekin
työlle, johon käyttäjällä on oikeudet.
1. Napsauta Tehtävät-näkymässä käsiteltävän työn nimeä.

Käyttäjille myönnettyjen töiden käyttöoikeuksien hallinta
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2. Valitse Hallitse käyttöä.

3. Jos haluat muokata käyttäjän työhön liittyviä oikeuksia, suorita jokin
seuraavista toimista:
Valitse Työtehtävä-sarakkeesta työtehtävä kullekin käyttäjälle,
joille haluat myöntää työn käyttöoikeudet. Valitse Ei mitään
kullekin käyttäjälle, joille et halua myöntää tehtävän
käyttöoikeuksia.
● Jos sinulla on toisen asiakkaan tilin käyttöoikeudet ja haluat
myöntää sen käyttäjille (esimerkiksi useiden asiakkaiden kanssa
työskentelevälle graafiselle suunnittelijalle) oikeudet työhön,
valitse Lisää nykyisiä käyttäjiä. Laajenna asiakkaan nimi, valitse
kunkin sellaisen käyttäjän valintaruutu, joille haluat myöntää
työn käyttöoikeudet, ja napsauta Valitse-painiketta.
4. Valitse Käytä.
●
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Sivujen käsitteleminen

Tiedostojen tai kansioiden lataaminen
Kun lähetät tiedostoja tai kansioita Prepress Portal -järjestelmään, ne
ovat myös muiden ladattavissa. Jos työlle myönnetään
käsittelyoikeudet, ne ovat myös tarkastettavissa ja hyväksyttävissä.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Lähetä-oikeudet.
1. Napsauta Tehtävät-näkymässä käsiteltävän työn nimeä.
2. Siirry Yhteenveto-välilehdelle ja valitse Lähetä tiedostoja.
3. Vedä tiedostoja tai kansioita työpöydältäsi tai verkostasi Lähetä
tiedostoja -valintaikkunaan tai etsi kansioita ja tiedostoja selaamalla.
4. Valitse Käsittelytapa-ruudusta lähetyksen käsittelysääntö.
5. Voit halutessasi kirjoittaa lähetyksen nimen ja lähetystä kuvaavan
kommentin.
Kommentit näkyvät Yhteenveto-välilehdessä ja niille käyttäjille
lähetettävässä sähköpostissa, jotka saavat ilmoituksen lähetyksistä.

Luku 4—Sivujen käsitteleminen
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6. Valitse Lähetä.
Jos työtehtävälläsi on Lähetyksen käsittely -oikeudet ja työlle on
myönnetty käsittelyoikeudet, Lähetyksen käsittely -ikkuna avautuu
lähetyksen päätyttyä. Voit sulkea ikkunan ja käsittely jatkuu.

Suojattujen linkkien luominen
Voit luoda sähköpostilinkin työssä oleviin sivuihin, joiden käyttöön
käyttäjällä ei tarvitse olla Prepress Portal -tiliä. Suojattu linkki -toiminto
avaa suoraan ne sivut, jotka haluat käyttäjän tarkastavan tai
hyväksyvän.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Luo suojattu linkki -oikeudet.
1. Valitse työn Yhteenveto- tai Sivut-välilehdestä Lähetä suojattu
linkki sähköpostitse.
2. Valitse Alkunäkymä-alueelta, kuinka monta sivua näytetään, kun
käyttäjä napsauttaa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä ensimmäisen
kerran. Voit avata sivut gallerianäkymässä, Flash-näkymässä (jossa
käyttäjä voi kääntää sivuja) tai Smart Review -ohjelmassa (jolloin
kaikki tarkastustoiminnot ovat käytettävissä).
3. Jos haluat, että käyttäjä pystyy tarkastamaan tai hyväksymään
sivuja, valitse Käyttäjä voi tarkastella sivuja tai Käyttäjä voi
hyväksyä sivut
4. Määritä salasana, joka käyttäjän on annettava sivujen käyttöä
varten.
Lähetä salasana käyttäjälle erillisessä sähköpostiviestissä. Älä lisää
sitä suojatun linkin sisältävään sähköpostiviestiin.

Käyttäjien pyytäminen tarkastamaan tai hyväksymään sivuja
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5. Kirjoita niiden käyttäjien sähköpostiosoitteet, joille haluat lähettää
suojatun linkin.

6. Valitse OK.

Käyttäjien pyytäminen tarkastamaan tai hyväksymään
sivuja
Voit pyytää käyttäjiä tarkastamaan sivuja tai antamaan painamiselle
lopullisen hyväksynnän.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Pyydä hyväksyntä- tai Työ
käynnissä -sivut -oikeudet.
1. Napsauta Työt-näkymässä työn nimeä.
2. Valitse Työt-välilehdestä valitse tarkastettavien tai hyväksyttävien
sivujen alta tai napsauta Valitse kaikki -painiketta.
3. Valitse Pyydä hyväksyntä.

Luku 4—Sivujen käsitteleminen
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4. Valitse ne ihmiset tai ryhmät, joiden haluat tarkastavan tai
hyväksyvän sivut. Valitse kunkin nimen vierestä Lopullinen
hyväksyntä tai Tarkastus.

5. Valitse Pyydä hyväksyntä.
Valitse Sivut-välilehdestä käyttäjät, jos haluat näyttää käyttäjät, joita
on pyydetty tarkastamaan tai hyväksymään sivut.
Huomautus: Voit tarkastella pyydettyjen hyväksyntien yksityiskohtaisia tietoja
valitsemalla Luettelonäkymä .

Huomautusten lisääminen sivuille Smart Review ohjelmassa
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Lisää huomautukset -oikeudet.
Valitse työn Sivut-välilehdestä Smart Review tai napsauta
pienoiskuvaa.
Sivut avautuvat Smart Review -ohjelmaan.
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Smart Review -työkalut

1

3

2

4

5

6

1

7

8

Nykyinen näkymä on Pikkukuvanäkymä. Valitse Luettelonäkymä napsauttamalla tätä.

2 Poista sivuluettelon valinta.
3 Jos tarkastat sivun ja siihen pitää tehdä korjauksia, valitse Hylkää sivu.
4 Jos tarkastat sivun ja se on kunnossa, valitse Hyväksy sivu.
5 Jos korjauksia tarvitaan, merkitse muutokset huomautustyökaluilla.
6 Jos haluat avata toisen sivun, napsauta sivun esikatselukuvaa.
7 Zoomaa, panoroi tai käännä kuvaa ja siirry sivulta toiselle navigointityökalujen avulla.
8 Voit liikkua sivulla vetämällä pienoiskuvaa navigointipaneelissa.

Smart Review -työkalut
Työtehtäväsi määrittää, mitkä Smart Review -työkalut ovat käytössäsi.

Huomautustyökalut
Huomautustyökalut ovat oikealla puolella, kun avaat Smart Review ohjelman. Käytössä oleva työkalu näkyy harmaalla pohjalla.
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Panoroi sivua
Lähennä sivulla olevaa aluetta
Loitonna sivulla olevaa aluetta
Lisää huomautus
Lisää merkintä
Piirrä vapaa viiva
Piirrä suora viiva
Piirrä suorakulmio
Piirrä soikio tai ympyrä
Mittaa viivaimella
Mittaa suorakulmion pinta-ala
Sijoita vaakaohjain haluamaasi kohtaan
Sijoita pystyohjain haluamaasi kohtaan
Mittaa väritiheys

Navigointityökalut
Navigointityökalut näkyvät Smart Review -näytön alapuolella, ellet ole
valinnut koko ruudun näyttötilaa. Jos haluat navigointityökalujen
näkyvän koko ruudun näyttötilassa, liikuta hiirtä.
Kierrä kuvaa

Ota värierottelu käyttöön tai poista se käytöstä
Näytä versiot (vain Kodak Prinergy®)
Avaa Huomautusten hallinta
Avaa Esitarkistuksen hallinta (vain Prinergy)
Näytä sivun tiedot
Näytä yksi sivu
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Työskenteleminen ryhmäistunnossa

Näytä aukeamatila
Vertaile kahta sivua
Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle

Paras näyttötila
Sovita sivu näytön leveyteen
Näytä sivu todellisen kokoisena
Vaihda koko ruudun näyttötila ikkunatilaan tai
päinvastoin

Työskenteleminen ryhmäistunnossa
Jos vähintään kaksi ihmistä tarkastelee Smart Review -ohjelmassa
samaa sivua samaan aikaan, sitä kutsutaan ryhmäistunnoksi.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Lisää huomautukset -oikeudet.
Smart Review -ohjelman oikeaan yläkulmaan tulee niiden käyttäjien
lukumäärä, jotka parhaillaan tarkastelevat työtä.

Tarkastajan nimen vieressä oleva kuvake kertoo, onko henkilön
käyttämä näyttö kalibroitu:
Tarkastajan näyttö on värikalibroitu.
Tarkastajan näyttöä ei ole värikalibroitu.

Voit milloin tahansa liittyä ryhmäistuntoon.
1. Valitse Ikkuna-valikosta Ryhmien hallinta.
2. Valitse Liity istuntoon -kuvake.

Voit keskustella muiden ryhmäistuntoon osallistuvien käyttäjien
kanssa valitsemalla Ikkuna > Keskustele.

Luku 4—Sivujen käsitteleminen
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3. Kun haluat poistua istunnosta, valitse Poistu istunnosta

-kuvake.

Sivujen hyväksyminen
Voit hyväksyä tai hylätä sivuja Smart Review -ohjelmassa tai työn
Sivut-välilehdessä. Smart Review -ohjelmassa voit pyytää myös sivujen
korjaamista.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Anna lopullinen hyväksyntä oikeudet.
Smart Review -ohjelmassa voit hyväksyä vain yhden sivun kerrallaan.
Työn Sivut-välilehdessä voit hyväksyä samalla kertaa useita sivuja.
1. Jos haluat hyväksyä sivun Smart Review -ohjelmassa, valitse sivu ja
sitten .
Jos haluat hyväksyä sivut työn Sivut-välilehdessä, valitse sivut ja
sitten Hyväksy.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
●

●

Anna lopullinen hyväksyntä sivuille: Valitse tämä vaihtoehto,
jos kaikki käyttäjät ovat suorittaneet tarkastuksen ja sivut ovat
valmiina tuotantoa varten. Käyttäjät eivät enää voi lisätä sivuille
huomautuksia.
Aseta sivut tilaan Tarkastettu - OK: Valitse tämä vaihtoehto,
jos olet suorittanut tarkastuksen etkä ole löytänyt virheitä, mutta
muut käyttäjät eivät vielä ole suorittaneet omaa tarkastustaan
loppuun. Käyttäjät voivat vielä lisätä sivuille huomautuksia.

Sivujen hylkääminen tai korjausten pyytäminen

Kuva 1: Sivujen hyväksyminen Smart Review -ohjelmassa

Kuva 2: Sivujen hyväksyminen Sivut-välilehdessä

3. Valitse OK.

Sivujen hylkääminen tai korjausten pyytäminen
Voit hylätä sivuja Smart Review -ohjelmassa tai työn Sivutvälilehdessä. Smart Review -ohjelmassa voit pyytää myös sivujen
korjaamista.
Vaatimukset: Työtehtävälläsi on oltava Anna lopullinen hyväksyntä oikeudet.
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Smart Review -ohjelmassa voit hylätä sivuja tai pyytää sivujen
korjaamista vain yksi sivu kerrallaan. Työn Sivut-välilehdessä voit
hylätä samalla kertaa useita sivuja.
1. Jos haluat hylätä sivun tai pyytää sivun korjaamista Smart Review ohjelmassa, valitse sivu ja sitten .
Jos haluat hylätä sivut työn Sivut-välilehdessä, valitse sivut ja sitten
Hylkää.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

●

Hylkää sivut: Valitse tämä vaihtoehto, jos sivuilla on virheitä,
joita ei voi korjata (esimerkiksi käyttäjä on lähettänyt väärät
tiedostot). Käyttäjät eivät enää voi lisätä sivuille huomautuksia.
Ehdota korjauksia sivulle: (Käytettävissä vain Smart Review ohjelmassa) Valitse tämä vaihtoehto, jos sivulla on virheitä, jotka
voi korjata (esimerkiksi tekstissä on kirjoitusvirhe). Käyttäjät
eivät enää voi lisätä sivuille huomautuksia.

●

Asiakkaan tai työn asiakaspalveluedustajalle lähetetään
sähköposti-ilmoitus, kuten myös muille, jotka ovat pyytäneet
sähköposti-ilmoituksen lähettämistä.
Aseta sivut tilaan Tarkastettu - ei OK: Valitse tämä vaihtoehto,
jos olet suorittanut tarkastuksen ja olet löytänyt virheitä, mutta
muut käyttäjät eivät vielä ole suorittaneet omaa tarkastustaan
loppuun. Käyttäjät voivat vielä lisätä sivuille huomautuksia.

●

Kuva 3: Korjausten pyytäminen Smart Review -ohjelmassa
Kuva 4: Sivujen hylkääminen Sivut-välilehdessä

Sivujen hylkääminen tai korjausten pyytäminen

3. Valitse OK.
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