
Itsepalvelun taulukkonäkymä –työkalu 

Sähkönumerot.fi-itsepalvelussa voi tuotetietoja muokata helpoimmin 
tuotekorttinäkymässä. 
 
Jos kuitenkin käytät itsepalvelua paljon ja tarvitset tehokkaamman 
työkalun tuotetietojen massakäsittelyyn, niin voit saada pyynnöstä 
käyttöösi taulukkonäkymä-työkalun. 
 
Opastamme mielellämme uuden toiminnon käytössä, joten 
tarvittaessa varaa aika liiton toimistolta tai jos yrityksessäsi on 
useampi itsepalvelukäyttäjä, niin pyydä meitä käytään.  Ota yhteyttä 
tuotetiedot@stkliitto.fi tai soita (09) 6963 721. 
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     Omat kansiot –> Muokkaa taulukossa 

Taulukkonäkymässä näet kaikki kansiossa olevat tuotteet allekkain ja 
tuotetiedot on esitetty Tuotetietostandardin mukaisessa järjestyksessä.  

Saatuasi oikeudet työkaluun näet Omat kansiot –
välilehdellä Toiminnot-sarakkeessa uuden toiminnon: 
Muokkaa taulukossa. 

Pääset liikkumaan taulukossa ylös/alas ja  sivuttain 
vierityspalkkien avulla.   



     Värikoodit ja virheilmoitukset  

1. Ensimmäisen 
sarakkeen väri 
kertoo, ovatko 
pakolliset tiedot 
kunnossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kenttien 
värikoodit: 
 

sisältää virheen,  
et voi hyväksyä 
tätä 
            
tarkista tieto ja 
korjaa 
tarvittaessa 
 
annettu tieto 
voidaan 
hyväksyä 
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3. Saat lisätietoja virheistä ja 
varoituksista klikkaamalla 
kuvaketta.   
 
 

 
 

 
 
 
 

 



     Toiminnot   

1. Valitse 
Voit valita helposti esimerkiksi 
kaikki virheettömät rivit 
hyväksyttäväksi  
tai kaikki muuttumattomat 
poistettavaksi kansiostasi. 

2. Hyväksy valitut 
Kun hyväksyt valitsemasi 
rivit, tiedot julkaistaan 
heti (poislukien tietysti 
julkaisemattomat).  

3. Anna lisätiedot 
Lisää valituille tuotteille 
linkki, kuva tai 
tuotedokumentti. 

4. Vie tiedostoon 
Toiminto lataa taulukossa olevat tiedot exceliin.  
 
Joskus on näppärämpää tehdä korjaukset excelissä ja  
ladata korjattu excel uudestaan järjestelmään. 

5. Poista valitut kansiosta 
Voit poistaa turhat rivit kansiosta tällä toiminnolla. 
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     Toiminnot 

6. Tarkista kentät 
Toiminnolla voit tarkistaa kelpaavatko 
annetut tiedot 

7. Näytä virheloki 
Näet kaikki virheilmoitukset  
listamuodossa. 

8. Palauta arvot 
Toiminto peruuttaa viimeisimmän 
tarkistuksen jälkeen tehdyt muutokset.  

10. Jätä kansio STK:n käsiteltäväksi 
Et pääse hyväksymään tietoja, jos esimerkiksi 
tuotemerkki on uusi tai tuotemerkille varattu 
numeroavaruus on käytetty.   
 
Et voi muokata kansion tietoja, kun se on jätetty 
käsiteltäväksi. 

9. Muokkaustapa 
Toiminnolla on vaikutusta vain niihin kenttiin, 
joilla voi olla sama arvo. 
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Jos törmäät johonkin omituisuuteen sovelluksen toiminnoissa  
ts. ”Tää ei toimi!”, niin kokeile ensimmäiseksi päivittää selaimen sivu: 

• klikkaa selaimessa ympyränuolen näköistä painiketta  tai 

• paina näppäimistöltä F5-painiketta 
 

Jos tämä ei auta, niin lataa sivu uudelleen palvelimelta: 

• pidä Vaihto (Shift) – näppäin pohjassa ja klikkaa päivityspainiketta   
tai 

• pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja paina F5 

     Vinkki 

Sähkönumerot.fi-itsepalvelu toimii kaikilla yleisimmillä selaimilla:  
Internet Explorer, Firefox ja Chrome.  
Suosittelemme käyttämään aina viimeisintä ohjelmaversiota. 
 
Jos käytössäsi kuitenkin on  selaimen todella vanha versio,  
esimerkiksi Internet Explorer 7, niin ulkonäkö yms. seikoissa  
saattaa esiintyä vähäisiä kummallisuuksia. 


