
AINEISTO-OHJE

MY GRANO 
muokattavat tuotteet
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1. 
Editorissa muokattavia tuotteita varten tarvitsemme InDesign-taittopaketin jokaisesta erillisestä tuotteesta.
• Nimeä kaikki aineistot (taittotiedostot, kuvat ja logot) mahdollisimman selkeästi ja varmista, että kaikki kuvien linki-
tykset toimivat ennen taittopaketin tekemistä.
• Koosta aineistoista taittopaketti InDesignin Package-toiminnoilla. Sisällytä pakettiin linkitetyt tiedostot (logot ja 
kuvat) sekä fontit.

2. AINEISTOT TEHDÄÄN LOPPUTUOTTEEN MUKAISESTI
Painettavien tuotteiden aineistot tulee tehdä Granon yleisten aineisto-ohjeiden mukaisesti huomioiden paino-
menetelmä ja sen erityisvaatimukset. Ohjeet löytyvät nettisivuiltamme: www.grano.fi/aineisto-ohjeet.  

3. 
• Tuotepohjaan määritellään muokattavat elementit, joita käyttäjä voi muokata ja kiinteät elementit, joita käyttäjä ei 
saa muokata. 
• Laita muokattavat ja kiinteät elementit eri layereille ja nimeä layerit selkeästi (esim. muokattavat ja kiinteät). 
• Kirjoita InDesigniin työpöydän ulkopuolelle tekstilaatikoihin ohjeet, miten kenttiä on tarkoitus muuttaa (tekstien 
alasvetovalikot, logon vaihdot, kuvien lataukset jne). 
• Jos tekstikenttien alasvetovalikoiden vaihtoehtoja on useita, suosittelemme laittamaan ne erilliseen tiedostoon 
(esim. excel). 

Huomioithan seuraavat asiat toimittaessasi aineistoja My Granoa varten:



AINEISTOJEN TOIMITUS
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ELEMENTTIEN JÄRJESTYS 

• Muokattavien elementtien järjestys layereilla vaikuttaa siihen, miten ne ilmenevät käyttäjälle My Granon editorissa. 
• Ylin elementti näkyy My Granon editorivaiheessa ensimmäisenä jne.

Sovi aineistojen toimittamisesta yhteyshenkilösi kanssa.

ERI TEKSTITYYPIT

• Pyri jakamaan eri tekstityypit omiin tekstilaatikoihinsa. 

ESIMERKKITEKSTIT 

• Kaikissa muokattavissa tekstikentissä tulee olla esimerkkiteksti, jossa on oikea muotoilu (fontti ja pistekoko yms.). 
• Esimerkkitekstien on hyvä olla havainnollisia ja geneerisiä (nimikentissä ”Etunimi Sukunimi”, ei henkilön nimi).

TEKSTIKEHYKSEN KOKO

• Tekstikehyksen koko määrittelee, kuinka paljon käyttäjä voi editorissa kirjoittaa kenttään tekstiä määritetyllä fontti-
koolla ilman, että teksti pienenee tai suurenee. 

VAIHDETTAVAT KUVAT JA/TAI LOGOT

• Toimitathan logot ja graafiset elementit vektorigrafiikkana (mieluiten PDF-muodossa). 
• Kuvat ja logot tulee toimittaa erillisinä tiedostoina.
• Kuvien tekniset vaatimukset lopputuotteen painomenetelmän mukaan www.grano.fi/aineisto-ohjeet.

KYSYTTÄVÄÄ?

Ei hätää, kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi!
 
Autamme mielellämme myös aineistojen toteutuksessa  
ja viimeistelyssä järjestelmää varten. 


