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Tarinatallentimella 



 

 

 

Tarinatallennin  

 

Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita 
käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia 
kokonaisuuksia helposti ja hallitset niissä käytettyjä medioita 
sekä voit seurata palvelusi käyttöä. Tämä esite tutustuttaa 
sinut Tarinatallentimen ominaisuuksiin ja käyttöön. 
 

Mikä on Tarinatallennin ja mihin sitä voi käyttää? 
 
Tarinatallennin on selainpohjainen työkalu, jonka avulla 
luodaan monipuolisia mediaoppaita käytettäväksi 
älypuhelimien ja tablet –tietokoneiden selaimilla.   
 
Tarinatallentimella muokkaat mediaoppaan ulkonäköä, luot 
tarkoitukseesi sopivan rakenteen sekä lataat oppaassa 
käytetyn sisällön. Voit myös luoda oppaan yhteyteen 
mainoksia ja muuta linkitettyä sisältöä. Sosiaalisen median 
jakamiset sekä viestien lähetykset saadaan helposti osaksi 
mediaopasta. 
 
Tarinatallentimen käyttö on yksinkertaista. Perustaidot tieto-
koneen käytöstä riittävät omien oppaiden luomiseen.  
Tiedostot lisätään palveluun pc:stä tutulla ”raahaamisella”.  
Tarvittaessa toki autamme työkalun käytön opettelussa sekä 
järjestämme yksilöityjä koulutuksia.   
  



Mediaoppaan luonti 
  
Mediaoppaan luonti jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisenä 
on oppaan ulkonäkö, eli miltä mediaopas näyttää palvelun 
käyttäjälle. Toisena on sisällön rakenteen määrittely. 
Yksinkertaisimmillaan oppaassa voi olla ainoastaan yhden 
kohteen esittely. Kohteita yhdistelemällä voidaan luoda listoja 
sekä reittejä, joilla on tietty järjestys. Kolmas vaihe on sisällön 
vienti kohteisiin sekä tarvittaessa erilaisten kysymysten 
liittäminen kuunneltaviin kohteisiin. 
 
Tarinatellentimellla voi liittää seuravaanlaisia media tyyppejä: 
 

 Kuvat ja audioon ajastetut kuvasarjat 

 Audiot ja niiden tekstitys 

 Audioon ajastetut kuvien animoinnit 

 Videot 

 Tekstit 

 Sisä- ja ulkokartat 

 Sosiaalisen median linkitykset 

 Mainoslinkit 

 Palautelomake 
 
Tarinatallentimen käyttöliittymä tukee 
tällä hetkellä kolmea kieltä, 
suomi/ruotsi/englanti. Tämä ei rajoita 
luotavien mediaoppaiden kielivalintoja 
vaan koskee ainoastaan työkalun 
käyttöliittymää.  
  



Mediaoppaan yleiset määrittelyt  
 
Uuden mediaoppan luonti Tarinatallentimella aloitetaan 
painamalla ”+” –painiketta ”Applikaatio” –meusta. Tällöin 
avautuu tyhjä lomake uutta mediaopasta varten. Siihen 
voidaan aloittaa uuden oppaan tietojen syöttäminen: 
 
1. Mediaoppaan luonti aloitetaan yleismäärittelyistä. Sovelman 

nimi sekä käytettävä tunniste (sovelluspääte). 
2. Seuraavaksi valitaan kieli ja mikäli halutaan muuttaa  

vakiotekstejä, se onnistuu kielitiedoston muokkaamisella. 
3. Oppaan aloitussivulla näkyvä teksti muutetaan tästä valikosta 

sekä ulkoasun taustakuvat ja värimääritykset tehdään sovellus- 
kohtaisessa css –editorissa (kts. liite CSS editori). 

4. Mediaoppaalle voidaan määrittää ’Ohje –lomake’ sekä luoda 
asiakaspalaute kyselylomake. 

5. Mikäli kokonaisuus sisältää useampia reittejä, voidaan niiden 
järjestäminen etäisyyden mukaan sallia. Mediaoppaaseen 
voidaan myös liittää palkintoseteli –ominaisuus. 
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Reitin luonti mediaoppaaseen 

 
Uuden reitin luonti mediaoppaan tehdään reittinäkymässä. 
Siinä liitetään reittin kuva sekä paikkatieto. Paikkatietona voi 
olla koordinaatit tai vaihtoehtoisesti sisäkarttaan merkitty 
paikka.   
 
Mediaoppaan rakenteen voi valita: 

 Info (lista kohteista) 

 Mosaiikki, (1...n kohteen lista) 

 Reitti, (kohteet reittinä) 
 
Mediaoppaaseen voidaan asettaa 
pistelaskenta päälle. Tällöin 
kohteiden kuunteleminen ja 
kysymyksiin vastaaminen kartutta-
vat pistesaldoa, jota voidaan 
käyttää hyväksi esim. tarjoamalla 
käyttäjille jotain etuuksia suoritetusta reitistä (etukuponki). 
 
Mediaoppaaseen liitettyjen mainosten sekä sosiaalisen 
median jakojen  hallinnointi tapahtuu myös tästä valikosta. 
Mainoksia voidaan lisätä, muokata ja valita mitä niistä 
kyseisen sovelma käyttää.  

  



Paikan luonti mediaoppaaseen 

Paikkojen luonti mediaoppaaseen aloitetaan painamalla ’Lisää 

paikka’ painiketta. Sen jälkeen avautuu paikkanäkymä. Aivan 

kuin reitillä, paikalle annetaan nimi, kuvaus, vihjekuva ja 

tarvittaessa paikkatieto. Paikassa käytettävä mediatyyppi, 

jonka vaihtoehdot ovat teksti/audio-video, valitaan tässä 

näkymässä. Paikkaan voidaan liittää myös vihjekysymys, jolla 

voidaan varmistaa, että käyttäjä on löytänyt oikean kohteen. 

Vastaukset kirjoitetaan vihjevastaus-kenttään ja ne erotellaan 

toisistaan pystyviivalla ( | ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikkanäkymässä voidaan myös määritellä kyseisen kohteen 

julkaisuaika, eli milloin se tulee näkyviin palveluun ja sen 

kesto. Siinä voidaan myös valita paikan yhteydessä näkyvät 

mainokset sekä näkyykö ne ainoastaan vihjekysymyksen 

yhteydessä vai myös tarinaa kuunneltaessa. 



Sisällön lisääminen paikkaan  
 
Viimeinen vaihe mediaoppaan luomisessa on itse sisällön 
luonti paikkaan. Tämä aloitetaan painamalla ”+” –paiketta 
paikkapalkissa.   
 

Paikkaan liitetään kohteen nimi ja kuva sekä käytettävä audio-

/videotiedosto tai tekstit. Tässä näkymässä voidaan määritellä 

myös kuuntelemisen jälkeen ilmestyvä monivalintakysys 

vastauksineen. Mikäli pistelaskentä käytössä, oikea vastaus 

kasvattaa kokonaissaldoa määritetyllä pistemäärällä. 

 

Paikan audion/videon liittäminen tehdään painamalla ”Valitse” 

–kohtaa. Se avaa tiedostonäkymän, jossa on palveluun tuodut 

mediatiedostot näkyvillä. Tekstit kirjoitetaan/kopiodaan ja 

muokataan tekstikenttässä. 

  



Tekstitys ja kuvasarjat  
 

 
Mediaoppaaseen lisätyt äänitiedostot voidaan varustaa 
tekstityksellä. Tekstityseditori avataan painamalle paikan 
audio välilehdessä olevaa kohtaa ”Tekstitä”. Se mahdollistaa 
audioon ajastetun tekstin lisäämisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ajastettujen kuvasarjojen 

tekeminen onnistuu 

vastaavanlaisen editorin 

kautta ja se käynnistetään 

paikkaan liitetyn kohteen 

kuvakkeesta.  

Kuvia voidaan lisätä ja niiden vaihtuminen voidaan kiinnittää 

vapaasti audion etenemisaikaan.  

  



Kuvasarjojen animointi  
 

 
Mediaoppaaseen liitettyjen kuvasarjojen kuvia voidaan 

animoida audion tahdissa. 

 Animointi –editori käynnistetään 

kuvasarjan kuvassa näkyvästä 

animointi symbolista. 

 

 

Animointieditorissa voidaan määrittää kuvaan liittyvän 

animoinnin ajoitus ja kesto. Animoinnin alkupiste määritellään 

kaksoisklikkaamalla aikapalkkia. Animoinnin kesto määräytyy 

alempaa palkkia venyttämällä. Valinta-ikkunalla määritetään 

animoinnin loppusijainti ja näytettävän kuvan koko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tilastot mediaoppaan käytöstä 

Tarinatallentimen kautta voidaan seurata mediaoppaan käyttöä. 

Tilastonäkymä avataan vasemmasta reunasta yrityksen nimen 

vieressä olevasta painikkeesta. 

 

 

 

 

 

 

Tilastonäkymästä voi seurata mediaoppaan käyttöä. Se näyttää 

tilastot kävijöistä mediaopas/reitti/paikka –tasolla sekä myös 

mainosten klikkausmäärät. Sieltä näkyy myös palautesivun 

kautta kerätty tieto. Annetut arvioinnit ja sanalliset kommentit. 

Tilastot voidaan tallentaa omalle koneelle ”Lataa koneelle” 

kohtaa painamalla. 

 

  

  



 

      
 
 
Ota meihin yhteyttä, kerromme lisää  
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