
Sisältö
Profiili – Kasvattajan näkymä ------------- 2
Profiili – Kollinomistajan näkymä ------- 3
Kasvattajakortti ------------------------------ 4
 Muokkaa ----------------------------------- 5
Pentueet -------------------------------------- 6
 Lisää uusi ----------------------------------- 7
 Muokkaa ----------------------------------- 8
Urokset ---------------------------------------- 9
 Lisää uusi ----------------------------------- 10
 Muokkaa ----------------------------------- 11
Aikuiset birmat ------------------------------ 12
 Lisää uusi ----------------------------------- 13
 Muokkaa ----------------------------------- 14
Kuvan lisääminen --------------------------- 15
Luonnokset ja ajastaminen --------------- 16
Poistaminen ja roskakori ------------------ 17

Ohjeita palvelun käyttäjälle
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Profiili – Kasvattajan näkymä
Profiili tulee näkyviin ensimmäisenä, kun kirjaudut sisään.
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Profiili – Kollinomistajan näkymä
Profiili tulee näkyviin ensimmäisenä, kun kirjaudut sisään.
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Kasvattajakortti

Linkki julkiselle listallle
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Kasvattajakortti – Muokkaa

Kun olet lisännyt/
muokannut tietojasi, 

muista klikata 
Päivitä!

Tämä otsikko näkyy vain muokkaustilassa. Listalla kortissasi näkyy 
nimi, jonka olet kirjoittanut Profiilin Kasvattajanimi-kenttään
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Pentueet

Linkki julkiselle listallle
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Pentueet – Lisää uusi pentue

Lisää otsikko, täytä 
pentueen tiedot, lisää 

halutessasi kuva ja 
Julkaise!
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Pentueet – Muokkaa pentuetta

Kun olet lisännyt/
muokannut tietoja, 

muista klikata 
Päivitä!
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Urokset

Linkki julkiselle listallle



10

Urokset – Lisää uusi uros

Lisää otsikko, täytä 
tiedot, valitse uroksen 

väri, lisää halutessasi kuva 
ja Julkaise!
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Urokset  – Muokkaa urosta

Kun olet lisännyt/
muokannut tietoja, 

muista klikata 
Päivitä!
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Aikuiset birmat

Linkki julkiselle listallle
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Aikuiset birmat – Lisää uusi ilmoitus

Lisää otsikko, täytä 
yhteystiedot ja Kissan 

tiedot, lisää halutessasi 
kuva ja Julkaise!



14

Aikuiset birmat – Muokkaa ilmoitusta

Kun olet lisännyt/
muokannut tietoja, 

muista klikata 
Päivitä!
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Kuvan lisääminen

1. Lisää kuvatieosto
2. Siirrä tiedostoja

3. Etsi kuva omalta 
laitteeltasi

4. Valitse kuva ja klikaa 
Lisää kuvatiedosto
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Luonnokset ja ajastaminen

Kun kirjoitat otsikon, järjestelmä tallentaa jo automaattisesti luonnoksen. Voit varmistaa vielä klikkaamalla Tallenna luonnos

Ajastaminen:
Valitse päivä ja 
kellonaika ja klikkaa OK

Kun olet asettanut 
ajastuksen, nyt 
Julkaise-nappula on 
Ajasta
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Poistaminen ja roskakori

Julkaisun saa poistettua myös roskakorista  
klikkaamalla Poista pysyvästi

Julkaisun saa pois julkiselta listalta 
Siirtämällä roskakoriin

Lisävalinnat tulevat näkyviin, 
 kun hiiri on suunnilleen tässä
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