Confluence Wiki 5n ohjeet
Ohjeiden päivitys menossa
Näiden ohjeiden uudelleen järjestely ja päivitys on
prosessissa. Jos näet jotain ihmeellisyyksiä, ota yhteyttä
Oppitupaan tai jätä viesti (comment) sivun alalaitaan.

Wikialueen tilauslomake
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/1750/lomake.html

Wikipalvelun ohjeet

Tukea Wikin käyttöön

Täältä löydät kaikki Itä-Suomen yliopiston wikipalvelun
tuki- ja ohjemateriaalit.

Osallistujien vähäisyyden vuoksi, koulutusta ei
järjestetä. Jos yksikössäsi on kuitenkin tarvetta
räätälöityyn koulutukseen, ota yhteyttä Tommi
Haapaniemeen. Tukea ja ohjausta wikipalvelun
käyttöön henkilökunnalle antaa Oppitupa

Tule mukaan päivittämään materiaalia! Voit
kirjautumisen jälkeen kirjoittaa kommentteja minkä
tahansa sivun alareunaan tai kirjoittaa oman
kysymyksesi tai parannusehdotuksesi Palaute-sivulle.

Pikaoppaat

Uusimmat uutiset
UEF-wikistä
Blog Posts

>> Wikin esittely
Wikin päivitys heinäkuussa 2019 create
d by
Taina Rytkönen-Suontausta
May 08, 2019
Confluence Wikin ohjeet vs 5

>> UEF-wikin käyttösäännöt
>> UEF-wikin peruskäyttö
>> Wikisivut ja sisällöntuotanto

Huoltokatko 18.12.2015 create Sari H. Pitkänen
d by
Confluence Wikin ohjeet vs 5 Dec 14, 2015

>> Wikialueen hallinnointi ja ylläpito
>> wikiadmin - ohjeita palvelun ylläpitäjille
Taustamateriaalia
Confluence Documentation
Confluencen valmistajan Atlassianin tukisivut
http://www.atlassian.com/support/

Tapauskuvauksia ja linkkejä
Kerro muillekin esimerkkejä wikin käytöstä.

Käyttäjähallintaongelmat ratkenneet create
d by
Sari H. Pitkänen
Dec 10, 2015
Confluence Wikin ohjeet vs 5
Käyttäjähallinnassa ongelmaa create
d by
Sari H. Pitkänen
Mar 17, 2015
Confluence Wikin ohjeet vs 5
Wikin ohjeet kaikille create Sari H. Pitkänen
d by
Confluence Wikin ohjeet vs 5 Mar 05, 2015
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Viimeiset päivitykset tällä
alueella:
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Taina Rytkönen-Suontausta
UEF-wikin peruskäyttö updated
Dec 05, 2018 • view change
UEF-wikin käyttösäännöt updated
Dec 05, 2018 • view change
Wikin esittely updated Dec 05,
2018 • view change
Sari H. Pitkänen
Wikin esittely updated Jun 17, 2015
• view change
Muutoksia UEF-wikiin 2015 update
d Jun 17, 2015 • view change
Taina Rytkönen-Suontausta
Dashboard, ylävalikko ja eri
wikialueet updated Apr 01, 2015 • v
iew change
Wikialueen hallinnointi updated Apr
01, 2015 • view change
Sari H. Pitkänen
Esimerkki tehtävärekisteristä updat
ed Mar 10, 2015 • view change
Voiko käyttäjäryhmiä luoda? create
d Mar 09, 2015
Wikialueen hallinnointi updated Mar
06, 2015 • view change

