Wikialueen ulkoasun muokkaaminen
Teeman valinta
Itä-Suomen yliopistossa on käytössä vain yksi teema Documentation Theme. Vaikka lueen ylläpitäjä voi määrittää alueen teeman (katso
tarkemmin teemojen valinnasta): Browse > Space admin > Themes, teema ei käytännössä päivity.

Lisätietoja
Working with Themes: https://confluence.atlassian.com/display/CONF52/Working+with+Themes
Configuring the Documentation Theme: https://confluence.atlassian.com/display/CONF52/Configuring+the+Documentation+Theme

Teeman väriskaalan muokkaaminen
Vinkki
Ulkoasu (Layout) tulee ensin päivittää Global Look and Feel-teemaan, ennen kuin värejä voi itse määrittää. Määritä värit haluamaksesi
Edit-painikkeella.

Lisätietoja
Customising Colour Schemes: https://confluence.atlassian.com/display/CONF52/Configuring+the+Documentation+Theme#Configuringth
eDocumentationTheme-CustomisingtheDocumentationtheme

Wikisivun taitto (Layout)
Voit tehdä erilaisia ryhmittelyjä wikisivuillesi esimerkiksi
Page layout -toiminnon avulla (työkalurivillä)
taulukon avulla (työkalurivillä) - katso esimerkki ; kuvat on erotettu tekstistä taulukon sarakkeiden avulla
paneelien avulla (makro)
osien ja palstojen avulla (makro) - katso esimerkki.

Logon vaihto wikialueelle
Documentation Theme: Browse > Space admin > Change Space Logo
Global Look and Feel: Space tools > Configure Sidebar (kuvasta voi määritellä näkyviin vain osan).
Logo tulee ympyrän mallisena näkyviin myös UEF-wikin etusivulla (Dashboard) wikialueen nimen edessä.

Lisätietoja
Changing a Space's logo: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Changing+a+Space%27s+Logo

Sivupalkin sekä ylä- ja alatunnisteen
määritys
Alueen ylläpitäjä voi määrittää värejä:
Documentation Theme: Browse > Space admin > Colour
Scheme
Global Look and Feel: Space tools > Look and Feel > Colour
Scheme
Documentation Theme -teemassa voit määritellä Configure theme
-linkin kautta seuraavia asioita (KUVA 1):
Navigation
Page tree - näytä wikisivut puurakenteena navigointipalkissa
Limit search results to the current space - rajoita
hakutuloksia, jotka tulevat UEF-wikin hakutoiminnosta
(oikealla ylhäällä) nykyiselle wikialueelle
Navigation - lisää linkki tai linkkejä navigointipalkkiin.
Messages
Header - ylätunnisteen teksti näkyy kaikkien wikialueen
sivujen yläreunassa
Footer - alatunnisteen teksti näkyy kaikkien wikialueen
sivujen alareunassa (katso esimerkki).

Lisätietoja
Configuring the Documentation Theme: https://confluence.atlassian.c
om/display/CONF52/Configuring+the+Documentation+Theme

Kuva 1.

Kuva yläpalkkiin (vain UEF-wikin
admin-oikeuksilla)
Voit muuttaa esimerkiksi yläpalkin taustakuvan:
1. Look and Feel > Stylesheet.
2. Lisää tarvittava koodi (Kuva 2).
3. Katso liitteistä (Attachments) kuvan osoite ja lisää se koodiin.
Kuva 2. Space Stylesheet.

Vasemman navigointipalkin
muokkaus
Alueen ylläpitäjänä voit muokata vasenta navigointipalkkia Global
Look and Feel-teemassa: Klikkaa Space Tools > Configure sidebar
.

Väriarvo
Katso värikartoista vaihtoehtoja, esimerkiksi http://www.w3schoo
ls.com/tags/ref_colorpicker.asp

KUVA 3. Vasen navigointipalkki
Global Look and Feel -teemassa.

