SUUNNITTELUTYÖKALUN OHJE

1. YLEISTÄ
Samaan verkkokaupasta voit tilata suunniteltuja tuotteita kolmella eri tavalla:
 Suunnittele nopeasti ja helposti aineisto alusta loppuun suunnittelutyökalullamme. Lisää logosi
ja taustakuvasi, kuvia ja tekstejä ja tilaa! Nämä ohjeet käsittelevät suunnittelutyökalun
käyttöä.


Lataa valittu mittapiirros sivuiltamme. Oikea mittapiirros löytyy valitun tuoteryhmän
tuotesivulla, esimerkiksi löydät kansioiden mittapiirrokset Kansiot-tuoteryhmästä. Luo
seuraavaksi aineisto omalla kuvankäsittelyohjelmalla ja tuo sitten aineisto .pdf -muodossa
suunnittelutyökaluun ja tilaa.



Tilaa valittu tuote yllä mainitulla tavalla, mutta jätä .pdf-tiedoston tuontivaihe väliin (jätä
suunnittelupohja tyhjäksi). Kirjoita tilausvaiheessa Lisätiedot -kenttään ”Aineisto tulee
erikseen” ja lähetä .pdf-aineisto erikseen osoitteeseen asiakaspalvelu@samaa.fi.

2. SUUNNITTELEMINEN SUUNNITTELUTYÖKALULLA
Valitse valikoimastamme haluamasi tuote ja klikkaa Suunnittele-painiketta. Mikäli valitset tuotteen
Valmiskassit logolla tuoteryhmästä, voit ainoastaan lisätä logon ja tekstiä tummennettuun
alueeseen. Muiden tuoteryhmien tuotteisiin voit suunnitella koko tuotteen ulkoasua lisäämällä
logoja, kuvia, tekstiä ja värejä. Työkalun käyttäminen vaatii Adobe Flash Playerin uusimman version,
jonka voi ladata ilmaiseksi täältä.
2.1. Tyhjä pohja tai suunniteltu pohja
Ensimmäinen askel suunnittelussa on valita, haluatko suunnitella tuotteesi alusta loppuun itse
tai käyttää valmiita suunnittelupohjia, templateja. Klikkaamalla ensimmäistä valkoista ruutua,
tyhjä pohja, voit suunnitella aineistosi alusta loppuun itse. Kun käytät valmiita
suunnittelupohjia, valitse haluamasi suunnittelupohjaa klikkaamalla. Molemmat vaihtoehdot
johtavat seuraavaan vaiheeseen, 2.2.
2.2. Tekstin tai kuvan lisääminen
Suunnittelusivu on pohjavalikkoa seuraava sivu, jota tästä lähtien tulemme kutsumaan
suunnittelutyöpöydäksi. Suunnittelutyöpöydän yläpuolella on valikkopalkki, jonka vasemmasta
laidasta löytyy teksti Lisää elementti ja sen jälkeen A kirjaimen ja kuvaikonin. Klikkaamalla A
kirjainta avautuu tekstiruutu, mihin pystyt kirjoittaa haluamasi tekstin. Klikkaa Lisää-painiketta
jaa saat tekstin näkyville tuotteellasi.
Kuvasymbolia klikkaamalla voit tietokoneeltasi lisätä kuvan suunnittelupohjalle.
Suunnittelutyökalu hyväksyy .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf ja .ai –formaatissa olevia kuvia, joiden
koko on vähintään 400x400 pikseliä.
2.3. Tekstin tai kuvan muokkaaminen
2.2:ssa lisättyä tekstiä muokataan ensin klikkaamalla ja aukeavasta hallintapaneelista
vaihtamalla fonttityyppiä, väriä, kokoa ja asettelua. Sisältöä voi muokata Muokkaa tekstiäpainikkeen avulla. Tekstin paikkaa suunnittelupohjalla voi helposti muuttaa vetämällä tekstiä
toivotulle paikalle.
2.2.:ssa lisätyn kuvan muokkaus aloitetaan klikkaamalla, kuvalle tulee turkoosin väriset
kehykset. Kuvan voi suurentaa ja pienentää laidoilla olevia neliöitä painamalla ja vetämällä.
HUOM! Suosittelemme välttämään kuvan alkuperäiskoon suurentamista, että painojäljestä
tulisi mahdollisimman siisti. Jos kokeilit suurentamista ja haluat kuvan takaisin
alkuperäiskokoon, se onnistuu hallintapaneelissa olevan Alkuperäinen kuvankoko-nappia

klikkaamalla. Kuvan pyörittäminen tapahtuu kuvan keskellä olevaa neliötä painamalla ja
pyörittämällä. Hallintapaneelin Asento-toiminto edesauttaa kuvan pyörittämistä ja kääntää
kuvan 90 asteella. Kuvan paikkaa suunnittelupohjalla voi helposti muuttaa vetämällä kuva
toivotulle paikalle.
2.4. Kohdistusruudukko
Kohdistusruudukko on valikkopalkin seuraava kuvake. Sommittelua ja kohdistamista
helpottavan kohdistusruudukon voi kytkeä päälle tai pois painamalla suunnittelutyökalun
oikeassa ylälaidassa olevaa Ruudukko-painiketta.
2.5. Taustavärin vaihtaminen
Valikkopalkin viimeinen kuvake, oikealla laidalla, on taustaväri. Tuotteen taustavärin vaihto
onnistuu Taustaväri-painiketta klikkaamalla. Taustaväri on oletuksena RGB-muodossa. Sen
halutessaan vaihtaa CMYK-muotoon syöttämällä taustaväripaneelin alalaitaan CMYK-kenttiin
sopivat arvot.
2.6. Tekstien ja kuvien järjestyksen vaihtaminen
Järjestys vaikuttaa siihen, mitkä elementit näkyvät päällimmäisinä tai alimmaisina
suunnittelupohjalla. Elementtien järjestystä voi vaihtaa klikkaamalla haluttua elementtiä
Tekstien ja kuvien hallinta-sarakkeessa (suunnittelupohjan oikealla puolella), nuolinäppäimien
avulla voit liikuttaa toivottuun järjestykseen.
2.7. Siirtyminen esikatseluun
Esikatseluun siirrytään painamalla suunnittelutyökalun ylälaidassa olevaa 3. Esikatselepainiketta tai työkalun oikeassa alalaidassa olevaa Jatka-painiketta. Esikatselun jälkeen on
mahdollista palata vielä muokkaamaan tuotetta.

3. ESIKATSELEMINEN
Kun olet tyytyväinen suunnitelmaasi voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen, 2.7 ohjeen mukaisesti, ja
esikatsella tuotteesi 3D-näkymässä. Tuotteen pyörittäminen onnistuu tuotteen sivuilla olevilla
nuolinäppäimillä. Esikatselun jälkeen on mahdollista palata vielä takaisin muokkaamaan tuotetta.
Takaisin pääset klikkaamalla Takaisin-nappia suunnittelutyöpöydän alla tai 2. Suunnittele-painiketta
ylävalikossa.
3.1. Siirtyminen tallennukseen
Kun olet tyytyväinen suunnitelmaasi voit siirtyä tallennus vaiheeseen. Tallennukseen siirrytään
painamalla ylävalikossa olevaa 4. Tallenna-painiketta tai suunnittelutyöpöydän alalaidassa
olevaa Jatka-painiketta.

4. TALLENTAMINEN
Tallenna-sivulla annat valitsemasi nimen suunnitelmallesi ja klikkaat Tallenna suunnitelma-nappia.
4.1. Sisään kirjautunut käyttäjä
Kirjautuneena käyttäjänä siirryt tallentamisen jälkeen Omat suunnitelmat-sivulle. Ylimpänä
listassa on suunnitelma, jonka tallensit viimeisenä. Suunnitelman oikealla puolella on linkki,
Lisää ostoskoriin, mitä painamalla lisäät tuotteen ostoskoriin. Ostoskorisi löydät sivun oikeasta
ylälaidasta. Ostoskorissa muutat tuotteen määrää toivomasi määrään (muista päivittää
ostoskoria painamalla Päivitä ostoskori-painiketta vasemmassa alalaidassa tai enteriä), tämän
jälkeen siirryt tilaamisessa eteenpäin klikkaamalla Kassalle-nappia. Kirjautuneen asiakkaan

tallentama työ tallentuu käyttäjätilille, josta sitä voi myöhemmin esikatsella ja muokata tai
lisätä ostoskoriin.
4.2. Ei sisään kirjautunut käyttäjä
Suunnitelmasi tulee siirtymään ostoskoriin, mikäli et ole kirjautuneena sen tallentamisen
aikana. Tulet siirtymään suoraan meidän kirjautumislomakkeelle, jonka kautta voit kirjautua
sisään omalle tilillesi tai rekisteröityä uudeksi käyttäjäksi. Rekisteröitymisen/kirjautumisen
jälkeen siirryt automaattisesti (oikeassa ylälaidassa olevaan) ostoskoriin. Ostoskorissa muutat
tuotteen määrää toivomasi määrään (muista päivittää ostoskoria painamalla Päivitä ostoskoripainiketta vasemmassa alalaidassa tai enteriä), tämän jälkeen siirryt tilaamisessa eteenpäin
klikkaamalla Kassalle-nappia. Jos tilaamisen sijasta haluat esikatsella tai muokata tuotettasi
menet oikeassa ylälaidassa olevaan Oma tili-sivulle, ja sieltä Omat suunnitelmat-sivulle. Klikkaa
Muokkaa suunnitelma-painiketta tuotteesi oikealla puolella. Lisää ostoskoriin-linkin kautta voit
muokkaamisen jälkeen lisätä tuotteen ostoskoriin. Ei-kirjautuneen asiakkaan tallentama työ
säilyy 12 tuntia ostoskorissa.
5. TILAAMINEN
Viimeiseksi seuraat ostoskorin ohjeita tilataksesi. Tarkistamme kaikki tilaukset ennen kuin ne
menevät painoon! Lisätietoja saat osoitteesta asiakaspalvelu@samaa.fi tai soittamalla Samaan
asiakaspalveluun 044 7215 640.

