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Tarinasoitin mediaopas
Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella
käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä.
Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen ominaisuuksiin ja
mahdollisuuksiin.
Mikä on Tarinasoitin ja mihin se soveltuu?
Tarinasoitin on selainpohjainen sovelma, jonka avulla käyttäjä
voi tutustua kohteista tehtyihin esittelyihin.
Media-opas voidaan sovittaa ulkonäöltään vastaamaan muuta
digitaalista sisältöä. Logot, värimaailma, fontit sekä taustakuvat muodostavat tutun ilmeen media –oppaalle.
Tarinasoittimella voi helposti tuoda esimerkiksi näyttelyn tai
tapahtuman kohde-esittelyn kävijöiden kokemusta
rikastuttamaan heidän omalla kielellään.
Muita käyttökohteita ovat tuotteiden ja palveluiden esittely
sekä käyttöopastukset. Kilpailulliset seikkailureitit virkistyspäiville sekä erilaiset kuuntelutarinat niin nuoremmille kuin
vanhemmille.
Tarinasoittimen käyttö ei tarvitse erillisten sovellusten
lataamista, vaan sisältö on heti käytettävissä älypuhelimen
selaimella. Sisältöä voidaan helposti laajentaa ja lisätä uusia
kieliversioita
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Media-oppaan sisältö
Tarinasoittimella voidaan välittää monenlaista sisältöä.
Peruslähtokohtana on ollut asioista kertominen ja tämän
rinnalle on tuotu tarinakerrontaa tukevia elementtejä.
Tuetut media tyypit:






Kuvat ja audioon ajastetut kuvasarjat
Audiot ja niiden tekstitys
Videot
Tekstit
Sisä- ja ulkokartat

Sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Myös paikkatiedon
käyttäminen sitä tukevissa puhelimissa on hyödynnettävissä.
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Media-oppaan rakenteet
Tarisoittimen media-oppaiden sisältöä voidaan järjestellä
vapaasti kohteen luonteen mukaan. Yksikertaisimmillaan se on
vain tarina, joka kertoo yhden kohteen kertomuksen.
Tarinasoitin tukee monitasoisia sisältörakenteita, joilla
voidaan toteuttaa laajempien kokonaisuuksien esittely
helposti.
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Media-opas opetuksen apuna
Älypuhelin on nykyään suurimmalla osalla mukana aina
taskussa. Sen käyttö on tuttua ja yhä nuoremmat hyödyntävät
sitä asioihin tutustumiseen ja tiedon hakuun.
Tarinasoittimen avulla voidaan opetustaphtumasta tehdä
interaktiivinen, sisällyttämällä kohteiden tarinoihin tehtäviä ja
kysymyksiä. Media opasteita kuuntelemalla ja niihin liitettyjä
tehtäviä ratkomalla voidaan kerätä pisteitä ja haluttaessa koko
tehtäväryppään suorituksen jälkeen käyttäjä voidaan palkita.
Vihjekysymykseen vastataan ennen
kuin pääsee kuuntelemaan tarinaa:

Avoimella-/monivalintakysymyksellä
voidaan tarkistaa onko tarina kuunneltu
huolella:

Reitin suorituksen jälkeen voidaan
kävijälle tarjota palkinto/etukuponki:
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Media-opas viestin jakajana
Sosiaalisen median liitynnät on helposti lisättävissä Tarinasoittimen mediaoppaaseen. Fb ja Vk –jaot ja twitter päivitykset
toimivat hyvin mielenkiintoisen sisällön levittämisessä
sosiaalisen median eri kanavissa. Käyttäjät voivat
kommentoida omia kokemuksiaan ja laajentaa palvelun
näkyvyyttä omille sidosryhmilleen.
Tehtäväoppaissa käyttäjä voi suorituksen jälkeen jakaa oman
tuloksensa suoraan SOME -kanaviin. Tällöin tulee myös
automaattisesti jaettua kyseisen oppaan tiedot, jolloin näkyvyys
lisääntyy.
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Tarinasoittimen muut ominaisuudet
Tarisoittimen mediaopas sivujen alareunaan on mahdollista
liittää mainoskuvakkeita ja linkkejä. Niiden avulla voi tarjota
käyttäjille lisätietoa tai osallistaa muihun aktiviteetteihin
kyselyjen ja kilpailujen kautta.

Mainospaikat
Mediaoppaaseen voidaan liittää ”Asiantuntija –kanava”, jonka
välityksellä käyttäjä voi lähettää kysymyksiä oppaan julkaisijalle ja vastaanottaa vastaukset suoraan kännykkäänsä.
Käyttäjien arvioita mediaoppaasta voi kerätä asiakaspalaute –
lomakkeen avulla. Siihen voidaan sisällyttää niin numeerisiä
arvioita eri osa-alueista kuin tekstimuotoisia kysymyksiä ja
vapaita tekstikenttiä.

Palautelomake
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Ota meihin yhteyttä, kerromme lisää

Jean Smedman
040 5227089

Paavo Hynynen
040 5084756

jean.smedman@momeo.fi

paavo.hynynen@momeo.fi
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