
 

 

Atla sisällöntuottajan käyttöohje 
 
Rekisteröityminen 

1. Atlan hallintanäkymään pääset osoitteesta app.zoneatlas.com 
2. Tunnukset hallintanäkymään saat kuntasi Atla-pääkäyttäjältä 

 
Kohteiden, reittien ja alueiden lisääminen sekä muokkaaminen 

1. Voit lisätä uusia kohteita, reittejä ja alueita Atlaan hallintanäkymästä 
klikkaamalla kartan alareunassa olevaa ”+ADD NEW”-nappia 

2. Voit lisätä uuden kohteen valitsemalla ”Location”, reitin valitsemalla ”Route” 
ja alueen valitsemalla ”Area” 

3. Valitse sijainti ja anna kohteelle/reitille/alueelle nimi sekä valitse kategoria. 
Kohdetta lisätessä voit valita sijainnin myös osoitteen tai koordinaattien 
avulla kirjoittamalla ne yläreunassa olevaan hakupalkkiin 

4. Voit muokata kohteen, reitin tai alueen lisätietoja klikkaamalla ”Edit” 
a. BASIC INFO 

i. Lisää kohteelle, reitille tai alueelle kuvaus ja osoite ”BASIC 
INFO” -kohdassa 

b. MEDIA 
i. Lisää kuvia, audiotiedostoja, muita tiedostoja tai upotettuja 

videoita ”MEDIA”-kohdasta 
c. TAGS 

i. Lisää sopivat tagit ”TAGS”-kohdasta. Tagien avulla käyttäjät 
löytävät kohteesi paremmin 

d. OPENING HOURS  
i. Lisää aukioloajat ”OPENING HOURS” -kohdasta 

e. ADDITIONAL SETTINGS 
i. Jos lisäät kohdetta jätä ”Interactivity”-kohta aktiiviseksi. Jos 

lisäät reittiä tai aluetta, klikkaa ”Interactivity”-kohta 
epäaktiiviseksi 

ii. Jos haluat, että kohteesi lisätiedot aukeavat käyttäjille vasta 
kun he ovat kohteen lähellä, klikkaa ”Geofence”-kohta 
aktiiviseksi. Normaaleilla kohteilla, reiteillä ja alueilla 
jätä ”Geofence”-kohta epäaktiiviseksi 

iii. Jos haluat, että kohde, reitti tai alue on vain tietyn aikaa 
näkyvissä Atlassa, valitse sille ”Active time”. Tällöin se ilmestyy 
Atlaan alkamisajankohtana ja katoaa Atlasta 
päättymisajankohtana. Suositus on jättää tämä tyhjäksi 

iv. Valitse lopuksi aika, jonka ihmiset yleensä viettävät 
kohteessasi, reitilläsi tai alueellasi 

5. Voit muuttaa kohteen, reitin tai alueen sijaintia klikkaamalla ”Move” 
 



 

 

Kokoelmien luominen kohteista ja reiteistä 
1. Pääset kokoelma-sivulle navigoimalla vasemmasta valikosta 

kohtaan ”Collections” 
2. Voit luoda uuden kokoelman klikkaamalla oikeasta yläkulmasta ”+ ADD 

NEW”-nappia 
3. Kirjoita kokoelmallesi nimi ja kuvaus 
4. Jos kokoelmasi on selkeästi numeroita kierros, jossa kohteiden järjestyksellä 

on väliä, valitse ”Is ordered” -valinta aktiiviseksi. Jos kokoelmasi on 
yleisempi listaus kohteista, eikä järjestyksellä ole väliä, jätä ”Is ordered” -
valinta epäaktiiviseksi 

5. Valitse kohteet, reitit ja alueet kokoelmaasi klikkaamalla ”+ SELECT ITEMS” -
nappia 

6. Valintaikkunassa näet ensimmäisenä sinun organisaatiosi kohteet, reitit ja 
alueet. Jäljempänä näet kuntasi muiden organisaatioiden kohteet, reitit ja 
alueet 

7. Voit lisätä kokoelmaasi kuvia, audiotiedostoja tai muita tiedostoja ”MEDIA”-
kohdasta 

8. Valitse aika, jonka ihmiset yleensä viettävät täällä ”ADDITIONAL SETTINGS” 
-kohdasta 

 
Tuki 

1. Tukiasioissa ota yhteyttä kuntasi Atla-pääkäyttäjään. 
2. Kiireellinen, lisämaksullinen tekninen tuki osoitteesta 

support@zoneatlas.com.  


