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1   VENETSIA-OHJELMATIEDOTUSJÄRJESTELMÄ  

Venetsia-ohjelmatiedotusjärjestelmä on Suomen televisio ja radioyhtiöiden pääasiallinen 
ohjelmatiedotuskanava.    
 
Venetsia-ohjelmatiedotusjärjestelmä pohjautuu LLDS –tiedonhallintajärjestelmään. LLDS 
-järjestelmä tuntee suomen kielen, sen taivutusmuodot ja yhdyssanat. Järjestelmään sisäl-
tyy työkalut sanaston ja synonyymien luomiseen. Järjestelmä mahdollistaa digitaalisten 
mustavalko- ja värikuvien, logojen ja grafiikoiden sekä muun digitaalisen materiaalin tal-
lentamisen.  

1.1   VENETSIAN RAKENNE 

Venetsiassa kaikki tieto on talletettu kanavakohtaisiin tietokantoihin. Jokaista tietoa tuot-
tavaa kanavaa kohden on kaksi tietokantaa, yksi ohjelmatietoja ja toinen materiaalia (ku-
vat, puffijutut jne.) varten.  
 

 
 
Ohjelmakanta sisältää neljäntyyppistä tietoa: itse ohjelmat, muutostiedotteet, yleistiedot-
teet (uutistiedotteet) ja kutsut. Nämä kaikki muodostuvat BRS-ohjelmiston ainestokorteis-
ta, jotka sisältävät kenttiä, joihin tieto talletetaan. 
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Materiaalikannoissa on ns. puffijuttuja ja -kuvia. Jokaista puffijuttua tai kuvaa varten on 
myös aineistokortti, josta vapaalla tekstihaulla haettaessa etsitään hakusanoja. Aineisto-
kortin lisäksi kannassa on itse puffijuttu tai -kuva erillisenä tiedostona. 
 
Ohjelmatieto ja siihen liittyvä puffijuttu yhdistetään ns. puffilinkillä, joka näkyy ko. oh-

jelman kohdalla olevana  -ikonina. Ikonia ”klikkaamalla” saa esille ohjelmaan liitty-
vän puffimateriaalin. 
 
Ohjelmatietojen tai materiaalin hakeminen Venetsiasta voidaan tehdä ns. massahakuna tai 
yksittäisen materiaalitiedoston hakuna. Massahaussa, jolla normaalisti siirretään yhden 
päivän tai viikon ohjelmat, voidaan tieto tallettaa joko DATA-TV, RTF- tai raakateksti-
formaatissa omaan työasemaan tai palvelimelle ftp-siirtona. Yksittäisten tiedostojen haus-
sa voidaan valita kuvien kohdalla eri resoluutioita ja tiedostoformaatteja, puffitekstien 
haussa tekstit tulevat tiedottajien Venetsiaan tallettamassa formaatissa (esim. rtf-
dokumentti). 

1.2   SUOSITELTAVAT SELAINVERSIOT 

Venetsiassa voidaan käsitellä kerralla hyvin suuria tietomääriä. Yhdellä haulla voidaan 
hakea usean eri kanavan ohjelmia, puffimateriaaleja ja tiedotteita hyvinkin monelta päi-
vältä. Tämä on mahdollista viimeisimmän selaintekniikan ansiosta, mutta samasta syystä 
on suositeltavaa käyttää yleisimpiä selainohjelmia ja niiden viimeisimpiä versioita (Inter-
net Explorer 9, Firefox 5, Chrome 13.0, Safari 5.1). Venetsia toimii vanhemmillakin ver-
sioilla, mutta suurien hakutulosten käsittely on hidasta ja saattaa keskeytyä. 
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2   OHJELMATIETOJEN HAKU 

2.1   VENETSIAN KÄYNNISTYS 

Venetsia toimii Internet-verkossa, joten sinun on otettava selaimellasi yhteys Venetsian 
palvelimeen osoitteella: www.venetsia.net. 
 
1. Avaa selain ja anna osoitteeksi ”www.venetsia.net”. 

 

 
 

2. Anna ruudulle tulostuneen sisäänkirjoitussivun KÄYTTÄJÄTUNNUS-ja 
SALASANA-kenttiin omat tunnuksesi paina VENETSIA-painiketta.  
 

3. Hyväksy käyttöehdot ruksaamalla ruutu käyttöehdot-linkin perästä. Voit tutustua käyt-
töehtoihin klikkaamalla linkkiä. 
 

4. Venetsian etusivu tulostuu ruudulle. 
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Hakusivun yläosassa on kenttiä ja toimintonäppäimiä hakutoimintoja varten. Alaosassa on 
hakutulosikkuna, joka koostuu omista välilehdistään: etusivu, tiedotteet, ohjelmatiedot, 
materiaali, kori, uusi kortti. Etusivu aukeaa aina sisäänkirjoittautumisen jälkeen ja siinä on 
nähtävillä tärkeimmät muutos- ja uutistiedotteet.  
 
Tiedotteet-, ohjelmatiedot- ja materiaali-välilehdille tulee otsikon mukaiset hakutulokset. 
Kori-välilehdelle tulee koriin siirtämäsi ohjelmat/puffi-materiaalit. 
 
Sivun vasemmassa alalaidassa on linkki tiedotteisiin ja käyttöehtoihin. Samassa palkissa 
on radio- ja tv-yhtiöiden logot, joista pääsee niiden kotisivuille.  

2.2   OHJELMIEN JA MATERIAALIEN HAKU 

Voit tehdä hakuja neljällä eri tavalla: vapaa tekstihaku, lähetyspäivän mukainen, lähetys-
viikon mukainen ja ohjelmaluokan mukainen. 
 
Vapaa tekstihaku perustuu sopivien hakusanojen antamiseen. Sanoja etsitään syöttövai-
heessa muodostettujen ohjelma- ja materiaalikorttien kentistä. Ohjelmakannassa jokainen 
yksittäinen ohjelma on yksi ohjelmakortti eli ns. dokumentti. Materiaalikannassa jokai-
seen kuva- tai juttutiedostoon (esim. puffi) liitetään materiaalikortti, josta hakusanoja etsi-
tään, mutta hakuja ei tehdä itse jutun tai kuvan sisältöön. 
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Haku on ns. fulltext-haku, jolloin hakusana voi esiintyä kortin kentän tekstissä missä hy-
vänsä. Hakusanoissa voi käyttää *-merkkiä korvaamaan osan sanasta (esim. auto* löytää 
automaatti, autonominen jne.) tai ? -merkkiä korvaamaan hakusanassa yhden merkin. Jär-
jestelmä tuntee suomenkielen, sen taivutusmuodot ja yhdyssanat.  
  
Vapaassa tekstihaussa annetaan hakusana(t) hakupalkin hakusanakenttään. Hakusana 
voidaan kirjoittaa suur- tai pienaakkosilla. Katso tarkemmin kappale ”Vapaa tekstihaku 
useampaa hakusanaa käyttäen” 
 
Lähetyspäivän mukaan voit hakea yhden tai useamman peräkkäisen päivän ohjelmatieto-
ja. Klikkaamalla päivämääräkenttiä, saat kalenteri-ikkunan, josta voit valita haluamasi 
päivän, tai voit myös kirjoittaa sen kenttään muodossa (VVVVKKPP).  
 
Lähetysviikon mukaan haettaessa voit hakea yhden viikon tai useamman peräkkäisen 
viikon ohjelmatietoja kirjoittamalla haluamasi viikkonumeron ko. kenttään.  
 
Ohjelmaluokan mukaan voit hakea tietyn tyyppisiä ohjelmia (uutiset, elokuvat jne.). Jo-
kaiselle ohjelmalle annetaan syöttövaiheessa luokkakoodi. 
 

 
 

1. Valitse hakupalkin Valitse-valikosta kanava(t), johon/joihin haku tehdään.  
 

 
 
Voit valita useamman perättäisen kanavan painamalla ensimmäisen päällä normaalisti 
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hiiren vasenta näppäintä ja viimeisen päällä SHIFT-näppäintä ja hiiren vasenta yhtä ai-
kaa. Voit myös valita kanavia ”sieltä täältä” valitsemalla ensimmäisen normaalisti hii-
ren vasemmalla näppäimellä ja muut painamalla yhtä aikaa CTRL-näppäintä ja hiiren 
vasenta näppäintä. 
 
Valmiita kanavavalintoja saat VALMIIT KANAVALISTAT –listasta. Aikaisemmat 
valinnat voit poistaa kanavalistan TYHJENNÄ –näppäimellä. 
 
HUOM! Mikäli yhtään kanavaa ei ole valittu, haku kohdistuu kaikkiin kanaviin. Edel-
lisen haun kanavavalinta on oletusarvona uudelle haulle. Hakupalkin TYHJENNÄ-
komento ei poista kanavavalintoja. 
 

2. Kun olet valinnut haluamasi kanavat, paina VALMIS-näppäintä 
 

3. Valitse ruksaamalla hakupalkin AINEISTO-kohdasta, haetaanko: 
 
OHJELMATIEDOT  ohjelmatietoja 
TEKSTIT  tekstimuotoista puffimateriaalia 
KUVAT   puffikuvia  
ESIKATSELUT ohjelmia, joista on esikatseluvideo katsottavissa 
MUUTOSTIED. muutostiedotteita 
UUTISTIED. uutistiedotteita  
KUTSUT kutsuja 
 
Voit ruksata useamman kohdan. 
 

4. Valitse hakutapa: 
 
Vapaa tekstihaku Kirjoita hakusana(t) HAKUSANA-kenttään.  
     (esim. ohjelman nimi). 
Lähetyspäivän mukaan Anna alku- ja mahdollinen loppupäivä  
     klikkaamalla päivämääräkenttää ja  
     valitsemalla kalenteri-ikkunasta haluamasi 
     päivä. Voit myös kirjoittaa päivämäärän  
     kenttään muodossa VVVVKKPP. 
Lähetysviikon mukaan Anna ensimmäinen ja mahdollinen viimeinen 
     viikkonumero ao. kentissä  
Ohjelmaluokan mukaan Valitse ohjelmaluokka alasvetovalikosta. 
 
HUOM!  
Voit antaa useampia hakutapoja yhtäaikaa, jolloin haku suoritetaan aina siten, että 
kaikki ehdot toteutuvat (AND-operaattori).  
 

5. Paina HAE-näppäintä 
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Vapaa tekstihaku useampaa hakusanaa käyttäen 

Käyttäessäsi useampaa kuin yhtä hakusanaa (hakulause voi olla yhteensä 256 merkkiä 
pitkä), voit määrittää ns. operaattori-määrityksillä miten ko. hakusanat on löydyttävä. 
Englanninkielinen operaattorisana kirjoitetaan  
hakulausekenttään hakusanojen väliin. Operaattorit ovat: 
 
OLETUSOPERAATT. Edellisessä haussa käytetty operaattori.  
     Mikäli suoritetaan ensimmäinen haku, käytetään  
     käyttäjätiedoissa määriteltyä oletusoperaattoria  
     (normaalisti AND tai OR). 
AND (Joka sana) Hakutuloksessa on oltava molemmat hakusanat. 
     (voidaan käyttää myös JA/OCH) 
OR (Joku sanoista) Hakutuloksessa on oltava toinen hakusanoista. 
     (voidaan käyttää myös TAI/ELLER) 
NOT (Poissulkien sanat) Hakutuloksessa ei saa olla ko. hakusanaa. 
XOR (Ei yhtäaikaa) Hakutuloksessa oltava vain toinen hakusanoista. 
SAME   Hakusanat oltava samassa kappaleessa. 
(Samassa kappaleessa) 
WITH  Hakusanat oltava samassa lauseessa. 
(Samassa lauseessa) 
ADJ (Peräkkäin) Hakusanat oltava peräkkäin oikeassa järjestyk- 
     sessä. Peräkkäisyyttä voidaan laajentaa anta- 
     malla ADJ sanan jälkeen ensimmäisen ja toisen  
     hakusanan välinen suurin etäisyys numerona  
     kirjoitettuna operaattorin perään. Esim. ADJ1 
     sallii hakusanojen välissä yhden muun sanan. 
NEAR (Lähellä) Hakusanat oltava lähellä toisiaan. "Lähekkäi- 
     syys" annetaan sanojen lukumääränä NEAR-sa- 
     nan jälkeen. Esimerkiksi NEAR5 sallii haku-  
     sanojen välissä 5 muuta sanaa. 
NOT WITH  Hakusanat eivät saa esiintyä samassa lauseessa. 
NOT SAME  Hakusanat eivät saa olla samassa kappaleessa. 
NOT NEAR  Hakusanat eivät saa esiintyä lähellä toisiaan. 
  
Voit käyttää eri operaattoreita eri sanoilla (esim. Jalkapallo and Lontoo not EM-kisat). 
Voit käyttää myös sulkeita ryhmittämään hakuja esim. (tiistai OR perjantai) AND (maa-
liskuu NOT 1997). 

Päivämäärät vapaatekstihaku-kentässä 

Päivämäärät syötetään järjestelmään muodossa vuosi-kuukausi-päivä (esim. 19971123), 
jolloin uudempi päiväys on lukuna aina suurempi kuin vanhempi päiväys. Täten päivä-
määrissä voit käyttää =, >, <, >=, <= ja <> -merkintöjä määrittelemään ajanjaksoja ja päi-
vämääriä, esim. 
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19990101 < %TPV < 19990831 

Lyhenteet ja pisteen tai erikoismerkin sisältävät hakusanat 

Hakusanat, jotka sisältävät erikoismerkkejä, indeksoituvat Venetsian kantaan ilman ko. 
erikoismerkkiä, joten hakusanasta jätetään erikoismerkki pois (esim. Dawson’s Creek --> 
haetaan ”Dawsons Creek”). Lyhenteissä jätetään hakulauseessa piste (.) pois (esimerkiksi 
corp. --> corp). 
 
Jos hakusanassa on useampia pisteitä (tai muita erikoismerkkejä (/, -, :, ;, \, jne.), ne jaka-
vat hakusanan useaksi eri sanaksi, jolloin hakutulos ei olekaan toivottu. Tällöin, ja muu-
tenkin kun haluat, ettei hakusanaa taivuteta, voit lisätä :e -merkinnän hakusanan perään, 
jolloin sanaa etsitään vain annetussa muodossa (esim. 25.03.1997:e). 

Merkkiluokat 

Merkkiluokilla voit rajata merkin ”laadun”. Luokka merkitään hakusanassa kaarisulkei-
den sisään (esim. 199{d}). Mikäli merkkejä on useampia, erotetaan ne toisistaan pilkulla 
(esim. 19{d,d}). Luokat ovat seuraavat:  
 
    A = kaikki kirjaimet  
    C = konsonantit  
    V = vokaalit 
    D = numerot 
    E = erikoismerkit 
 
Mikäli haluat antaa luokkamäärityksen sisällä täsmällisiä merkkejä, on ne oltava sitaateis-
sa (esim. {d,d,”-”,d,d,”-”,d,d} hakee päivämäärät, jotka ovat muodossa 24-12-96).  
 

2.3   PIKAHAKU 

Voit tallettaa esimerkiksi usein tekemiäsi hakuja pikahauksi. Talletettua pikahakua voit 
jatkossa käyttää valitsemalla sen OMAT PIKAHAUT –valikosta. Pikahaku tallennetaan: 
 
1. Määrittele hakupalkista hakukriteerit ja aineistopalkista aineisto, jota haluat hakea. 
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2. Paina MUOKKAA-painiketta hakupalkin oikeasta ylänurkasta. 
 

3. Anna NIMI-kenttään haulle nimi, jolla se voidaan valita listasta, ja paina 
TALLENNA.  
 

 
 

Pikahaku tehdään valitsemalla se OMAT PIKAHAUT –listasta ja painamalla HAE-
painiketta: 
 

 
 
Jo talletetun pikahaun nimen voit muuttaa MUOKKAA-valikossa, valitsemalla haku lis-
tasta ja antamalla uusi nimi TALLENNETUT PIKAHAUT -kentässä ja painamalla 
PÄIVITÄ NIMI –painiketta. 
 
Pikahaku poistetaan MUOKKAA-valikossa valitsemalla haku listasta ja painamalla 
POISTA. 
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3   HAKUTULOSTEN KÄSITTELY 

3.1   OHJELMATIEDOT 

Haun tulos näkyy hakupalkin alla olevissa haettavan materiaalin mukaisissa välilehdissä. 
Jos haet useamman kanavan ohjelmia yhtä aikaa, näytetään ne vierekkäisissä sarakkeissa 
OHJELMATIEDOT-välilehdellä. KANAVIA SIVULLA –listasta voit valita, kuinka 
monta kanavaa näytetään yhdellä sivulla vierekkäin (max 6).  
 

 
 
Mikäli haussa on mukana useampia kanavia kuin näytöllä näkyy kerralla (> 6), pääset 

seuraaville (vierekkäisille) sivuille  -valinnoilla ja näet loppujen kanavien 
lisaukset. 
 

 
 
LISTA-kentästä voit valita lyhyen (vain otsikot) tai pitkän listan (ohjelmien kuvaustekstit 
mukana). Ohjelman kuvaustekstin saa auki myös klikkaamalla ohjelman nimeä lyhyessä 
listauksessa. Uusintaklikkaus sulkee kuvaustekstin. 
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KIELI-valinta tuo ohjelmien nimet ja kuvaustekstit valinnan mukaisella kielellä, mikäli ne 
ovat saatavilla. 
 
VAIN PUFFATUT-valinta listaa ainoastaan ohjelmat, joihin on liitetty puffimateriaalia. 
 

 -ikoni ohjelman nimen lopussa ilmaisee, että siihen liittyy puffimateriaalia ja ikonia 
klikaten saat ne esille. 
 

-koni ohjelman nimen lopussa käynnistää ohjelman esikatselutoiminnon. 

3.2   PUFFIMATERIAALI 

Valinnat TEKSTIT ja KUVAT hakupalkista tekee haun hakukriteerien mukaan materiaa-
likantaan ja tulostaa hakutuloksen MATERIAALI-välilehdelle.  
 

 
 
SORMENPÄÄT-valinnalla kuvien ja tekstitiedostojen kuvakkeen alla on valintaruutu, 
jolla kuva/teksti voidaan valita (esim. koriin siirtämistä varten), lisäksi kanavan tunnus, 
lähetyspäivä ja –aika sekä ohjelman nimi, johon materiaali liittyy. 
 
PIKKUKUVAT-valinnalla näet enemmän kuvia samalla kertaa, mutta metatiedoista aino-
astaan kanavan tunnuksen sekä valintaruudun. 
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Klikkaamalla listassa olevaa kuvaa/tekstitiedostoa saat sen auki omaan ikkunaan, jossa se 
näkyy isompana ja siihen on liitetty enemmän metatietoa. Ikkunassa olevalla -ikonilla 
kuvan/tekstitiedoston voidaan ladata omalle työasemalle. 
 

 
 
Ikkunan voit sulkea X-painikkeella. 
 

3.3   TIEDOTTEET 

ETUSIVU-välilehdelle tulostuu aina tietyin välein automaattisesti ajankohtaisimmat tie-
dotteet. Sisäänkirjautumisen jälkeen siirryt aina ensin tälle sivulle. 
 
Tiedotteita on kolmea eri tyyppiä: muutostiedotteet sisältävät tietoa viime hetken ohjel-
mamuutoksista, uutistiedotteet ennakko tietoa tulevista ohjelmista ym. ja kutsut ovat 
TV/Radio-yhtiöiden järjestämiin tilaisuuksiin. 
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Viemällä kursorin jonkun tiedotteen otsikkotekstin päälle avautuu kyseisen tiedotteen si-
sältöteksti ruudulle. Painamalla hiirtä otsikon päällä avautuu kyseinen tiedote 
TIEDOTTEET-välilehdelle. 
 

 

Tiedotteiden hakeminen etusivulta 

Voit myös tehdä haun uutis/muutostiedotteisiin valitsemalla etusivulta joko muutos- tai 
uutistiedoteiden kohdalta NÄYTÄ TIEDOTTEET-valikosta:  
 
Kaikilta TV-kanavilta  Haku kaikkiin TV-kanavien tiedotteisiin 
Valituilta TV-kanavalilta  Haku kanavalistalla valittuna oleviin TV-kanaviin 
Kaikilta Radio-kanavilta  Haku kaikkiin Radio-kanavien tiedotteisiin 
Valituilta Radio-kanavalilta Haku kanavalistalla valittuna oleviin Radio-kanaviin 
 

 
 
Hakutulos tulostuu TIEDOTTEET-välilehdelle. 
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Tiedotteiden hakeminen hakupalkin avulla 

Jos haluat hakea jonkin kanavan tai kanavien tiedotteita, ruksaa hakupalkin AINEISTO-
riviltä joko MUUTOSTIED. tai UUTISTIED. ja tee haku normaalisti valitsemalla halua-
masi kanava(t) kanavavalikosta ja antamalla mahdolliset muut hakukriteerit hakupalkissa. 
Paina lopuksi HAE-painiketta. 
 

 

Listausvälilehtien tulostus paperille 

Voit tulostaa hakutuloksen miltä hyvänsä välilehdeltä (Etusivu, ohjelmatiedot, teksti, ku-
vat jne.) printterille. Tulostusta ei kuitenkaan muotoilla eikä erityisesti soviteta tulostusar-
kin kokoiseksi, joten ennen tulostusta on hyvä sovittaa selainikkuna paperikoon levyiseksi 
parhaimman lopputuloksen saamiseksi. 
 
1. Tee haku hakupalkista normaalisti. 

 
2. Valitse haluamasi välilehti selaimessa päällimmäiseksi (aktiiviksi) ja paina hakupalkin 

printterinkuvaikonia. 
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4   OHJELMATIETOJEN JA MATERIAALIN LATAUS TYÖASEMAAN 

4.1   OHJELMALISTAT 

Voit tallettaa ohjelmalistan työasemaasi joko DATATV-, RTF- tai XML-formaatissa 
LATAA OMALLE KONEELLE -toiminnolla. 
 
3. Tee haku hakupalkista ja paina LATAA OMALLE KONEELLE-painiketta. 

 
4. Tee valintasi auenneeseen ikkunaan. 

 

 
 
DataTv-paketti  tiedot DataTV-formaatissa 
  ohjelmat  ohjelmatiedot  
  materiaalit  puffimateriaali  
  kaikki   sekä ohjelmat että puffimateriaali 
RTF-lista  ohjelmatiedot RTF-formaatissa 
  Macintosh merkistöllä sama mac-merkistöllä 
XML-paketti  ohjelmatiedot xml-formaatissa 
Listatyyppi   
  pitkä   ohjelmien selitystekstit mukana 
  lyhyt   listassa pelkät ohjelmien ajat ja nimet 
Kieli   suomi/ruotsi 
 



Venetsia          GreDi Oy 
Käyttöohje          Sivu 18
  

5. Paina OK, jonka jälkeen ikkunaan tulostuu tekstirivin ”Lataa ohjelmalista alla olevas-
ta linkistä” linkki, jota klikkaamalla lataus käynnistyy. Edelliset lataukset näkyvät 
kohdan EDELLISET LATAUKSET alla. Myös niitä voi ladata uudestaan klikkaamal-
la. 
 

6. Valitse avaa ohjelmalla tai tallenna tiedosto tilanteen mukaan (rtf-tiedoston voi avata 
suoraan WORD-ohjelmaan)   
 

7. Jos valitsit ”tallenna tiedosto”, valitse uudesta ikkunasta haluamasi hakemisto ja paina 
TALLETA/SAVE ellei selaimesi talleta lataustiedostoja suoraan oletushakemistoon. 

 
Jos tiedosto on pakattu (tar), se pitää purkaa esimerkiksi WinZip-ohjelmalla. 

4.2   PUFFIMATERIAALI 

Yksittäisen kuvan/puffitekstin lataus omalle työasemalle 

1. Puffimateriaalin saat näkyville joko OHJELMATIEDOT-välilehdellä ohjelman lopus-

sa olevalla  -ikonilla, joka tuo kyseiseen ohjelmaan liittyvän puffimateriaalin 
MATERIAALIT-välilehdelle tai tekemällä erillinen haku hakupalkista (valitse koh-
teeksi kuvat ja/tai tekstit). 

 
2. Klikkaa MATERIAALIT-välilehdellä haluamasi tiedoston kohdalla sen kuvaketta, 

jolloin se aukeaa popup-ikkunaan. 
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3. Paina ikkunassa dokumentin alla olevaa -painiketta., jolloin selaimesi asetusten 
mukaan puffi-materiaali joko avautuu materiaalin mukaiseen oletussovellukseen tai 
tallentuu levylle tai selain kysyy mitä tehdään. 
 

4. Paina: 
 
AVAA   Jos haluat avata tiedoston suoraan johonkin  
     sovellukseen. 
TALLENNA  Mikäli haluat tallettaa tiedoston työasemaasi. 

Usean kuvan/puffitekstin lataus korin avulla 

1. Tee normaalisti haku hakupalkista (valitse kohteeksi tekstit ja/tai kuvat). 
 
2. Valitse hakutuloksesta haluamasi dokumentit ruksaamalla niiden näyttökuvan alla 

oleva ruutu ja paina -painiketta, joka lisää dokumentit koriin. 
 
Voit tehdä useita eri hakuja lisätä niistä uusia dokumentteja koriin. 
 

3. Kun olet saanut kaikki haluamasi dokumentit koriin, valitse KORI-välilehti ja paina 
sieltä LATAA OMALLE KONEELLE. 
 

 
 

5. Valitse TALLENNA TIEDOSTO selaimen talletuskysymyksestä: 
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6. Mikäli tarpeen, valitse ikkunasta hakemisto, johon kuva talletetaan ja paina 
SAVE/TALLENNA.  

 
Dokumentit tulevat zip-tiedostona, jonka voit purkaa esimerkiksi winzip-ohjelmalla. 
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