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Kuvien, linkkien, liitteiden ja tuotekuvaustekstin lisääminen tuotekortille 

Sähkönumeroavausten yhteydessä on tärkeää toimittaa tuotteista tuotekuvia sekä muuta materiaalia, 
kuten käyttöohjeita ja esitteitä, julkaistavaksi Sähkönumerot.fi –tuotekorteilla, jotta tuotteista olisi 
mahdollisimman kattavasti tietoa.  
 
Sähkönumerot.fi-palveluun voi myös pyytää itsepalvelutunnukset, jolloin kuvat, linkit ja tiedostot voi 
itse lisätä suoraan omien tuotteiden tuotekorteille. Itsepalvelutunnuspyynnöt lähetetään osoitteeseen 
tuotetiedot@stkliitto.fi.  

1 Tuotekuvat, esitteet, asennus- ja käyttöohjeet ym. tuotteeseen liittyvät dokumentit 

Tuotekuvan perusteella asiakkaat näkevät nopeasti tuotelistauksista sekä tuotekorteilta onko haku 
tuottanut haluttuja tuloksia ja onko kyseinen laite käyttötarkoitukseen sopiva. Ilman tuotekuvaa 
ostopäätös jää helposti tekemättä. 
 
Tuotekorteille voi liittää kuvien lisäksi myös esitteitä, käyttöohjeita jne. sekä tehdä linkkejä toimittajan 
omille tuotekorteille. Tuoteavauksen yhteydessä kuvatiedostojen ja liitteiden url-osoitteet sekä 
linkkiosoitteet voi lisätä Tuotetietostandardi-exceliin näille tiedoille varattuihin sarakkeisiin, jolloin 
järjestelmä hakee ja tallentaa kuvan tai dokumentin automaattisesti Tuotetietostandardin käsittelyn 
yhteydessä. 

 
Jos lähetät kuvat tiedostoina, niin merkitse siinä tapauksessa kenttään kuvatiedoston nimi. 
 
Kuvia voit lähettää toimistolle myös sähkönumerolla nimettynä, jolloin Tuotetietostandardia ei tarvitse 
täydentää. Tuotetietostandardia ei tarvitse käyttää myöskään siinä tapauksessa, että kuvien mukana 
toimitetaan tiedosto, josta selkeästi näkyy, mikä kuvatiedosto liittyy mihinkin sähkönumeroon. 

2 Tuotekuvien laatu 

Tuotekuvan formaatilla ei ole suurta merkitystä, mutta tuotekuvan laadun tulisi olla niin hyvä, että 
tukut voivat hyödyntää samaa kuvaa painetuissa tuoteluetteloissaan. Hyvälaatuinen JPEG-kuva on 
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riittävä painomateriaaleihin: kuvan korkeus ja leveys vähintään 5 cm ja resoluutio 300 pikseliä/tuuma 
(dpi) tai kuvan korkeus ja leveys vähintään 500 pikseliä. 

 
STK toimittaa pyynnöstä sähkönumerorekisteriin tallennettuja kuvia valmiiksi sähkönumerolla 
nimettynä sähkötukkujen käyttöön. Tuotekuvien ollessa kunnossa sähkönumerorekisterissä, voi 
toimittaja vähentää kuvien käsittelyyn kuluvaa työmääräänsä ohjaamalla tukkujen kuvakyselyt liittoon. 

3 Esitteiden, asennus- ja käyttöohjeiden yms. materiaalin tiedostomuoto 

Tuotekorteille liitettävät dokumentit suositellaan toimitettavan PDF-muodossa. 

4 Linkit 

Sähkönumerot.fi tuotekorteilta voidaan tehdä linkkejä toimittajan omille tuotekorteille. Suorat linkit 
tuotekorteilta ohjaavat asiakkaita sivuille sekä nostavat sivujen näkyvyyttä esimerkiksi google-hauissa. 

4.1 Yksittäiset linkit 

Linkit voi ilmoittaa tuoteavauksen yhteydessä Tuotetietostandardissa. Myöhemmin tuotteille tehtävät 
linkit voi ilmoittaa listaamalla taulukkoon tuotteen sähkönumerot sekä näihin liittyvä linkkiosoitteet, 
kuten esimerkissä alla. 

 

4.2 Dynaamiset linkit 

Dynaamisilla linkillä tarkoitetaan sähkönumerojärjestelmän automaattisesti generoimaa linkkiä. Linkki 
voidaan yleensä toteuttaa jos tuotekorttien url-osoitteessa on jokin tuotteen tunnistava tekijä, kuten 
toimittajan tuotekoodi tai sähkönumero. Linkki voidaan usein myös toteuttaa sivujen 
tuotehakutoimintoon. 

 
Dynaaminen linkki voidaan sitoa johonkin seuraavista kentistä: 

 sähkönumero 

 sähkönumero välilyönnein 

 toimittajan tuotekoodi 

 toimittajan tuotekoodi2 

 EAN-koodi 

 tuotesarja 

 tekninen nimi 
 

Esimerkki dynaamisesta linkistä: www.toimittajan-sivu.fi/tuote?hae=1234567 
 

Linkissä siniseen osuuteen on lisätty automaattisesti jonkin yllä valitun kentän sisältö. Jos valittu 
kenttä on tyhjä, ei linkkiä näytetä. 
 
 

Kuva, linkki, liitetiedosto ym. materiaali lähetetään osoitteeseen: tuotetiedot@stkliitto.fi 
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Esimerkki tuotekortista, johon on lisätty kuvia, tiedostoja, linkki ja tuotekuvausteksti: 
 
 


