TERVETULOA OIKOTIEN SOPIMUSASIAKKAAKSI! ONNITTELUT LOISTAVASTA VALINNASTA!
Lähetimme sinulle pääkäyttäjätunnukset, joilla pääset kirjautumaan Oikotie Asunnot -palveluun
osoitteessa http://asunnot.oikotie.fi/kirjaudu. Kirjautuminen ohjaa sinut Oikotien Hallintaliittymään,
jossa voit muokata kohdeilmoituksiasi sekä yrityksesi tietoja.
OIKOTIE HALLINTALIITTYMÄN YLEISIÄ OHJEITA
•

•

•

Yritystietojen muokkaaminen
o Kirjauduttuasi Oikotien Hallintaliittymään valitse osio Yritystiedot
o Yritystiedot-osiossa voit lisätä yrityssivun esittelytekstin ja kuvia yrityksestäsi sekä
kohde- ja yrityssivun logon. Jos yritykseesi kuuluu useita toimistoja, voit pääkäyttäjänä
päivittää myös muiden toimistojen tietoja. Tässä osiossa pääset lisäämään myös
listauslogon ja kohdesivun brändivärit, jos ne sisältyvät tilaukseesi.
Ilmoituksen lisääminen (Koskee asiakkaita, jotka eivät ilmoita kohteita aineistosiirron kautta):
o Kirjauduttuasi palveluun klikkaa Jätä ilmoitus -painiketta
o Vaihtoehtoisesti voit lisätä ilmoituksen myös osiossa Oma sivu
o Valitse, syötätkö myynti-ilmoituksen vai Premium-vuokrailmoituksen
o Valitse oikea kategoria (Asunto, Loma-asunto, Toimitila jne.)
o Täytä tiedot ja lisää kuvat kohteestasi
o Kun olet valmis, paina Julkaise-painiketta. Ilmoituksesi on nyt julkaistu Oikotiellä.
Ilmoituksen muokkaaminen (Koskee asiakkaita, jotka eivät ilmoita kohteita aineistosiirron
kautta):
o Pääset muokkaamaan kohdeilmoituksiasi kohdasta Ilmoitukset ja tilastot. Tästä
osiosta löydät kaikki ilmoittamasi kohteet. Oikotiellä-osiossa on parhaillaan julkaisussa
olevat kohteet. Näet myös lepotilassa olevat kohteet tällä välilehdellä. Lepotilassa
olevissa kohteissa on maininta ”Poistettu julkaisusta”. Arkistoidut-välilehden alta
löydät kohteet, joiden julkaisuaika on päättynyt tai jotka on poistettu julkaisusta.
o Kun laitat kohteesi lepotilaan, se säilyy ja voit muokata sitä. Lepotilassa oleva ilmoitus
ei näy Oikotien kävijöille hakutuloksissa. Lepotilassa olevan kohteen voi aktivoida
uudelleen veloituksetta ilmoituksen voimassaoloaikana. Kun poistat kohteen, se
poistuu palvelusta. Tämän jälkeen voit julkaista kohteen uudelleen normaalilla
kohdehinnalla.
o Ilmoitukset ja tilastot -osiossa voit poistaa, laittaa lepotilaan, kopioida ja etsiä kohteita.
Tästä osiosta näet myös yksittäisen kohteen kävijätilastot.
o Jokaisen kohteen alapuolella on Muokkaa-painike. Tätä painamalla pääset
muuttamaan ja lisäämään kohteesi tietoja ja kuvia.

•

•

•
•

•

Hakutuloskorostuksen ostaminen
Ilmoitukset ja tilastot -sivulla jokaisen kohteen alapuolella on linkki Osta lisänäkyvyyttä.
Ilmoitus nostetaan kerran hakutulosten kärkeen ja siitä lähetetään uudestaan vahtiviestit,
kuten uudestakin ilmoituksesta. Lisäksi hakutulossivulla näkyy sininen korosteväri kolmen
vuorokauden ajan.
Yrityksen käyttäjätunnusten hallinnointi
o Kirjauduttuasi palveluun, siirry osioon Yritystiedot ja valitse Käyttäjähallinta.
o Pääkäyttäjänä pääset lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan käyttäjiä.
o Omia käyttäjätietojasi pääset hallinnoimaan Asetukset-osiosta
Yrityksen välittäjäprofiilien hallinnointi
o Kirjauduttuasi palveluun, siirry osioon Yritystiedot ja valitse Välittäjäprofiilit.
o Pääkäyttäjänä pääset muokkaamaan ja/tai piilottamaan profiileja.
Ilmoituksen tilastot
o Kirjauduttuasi Oikotien Hallintaliittymään valitse osio Tilastot.
o Tilastoista näet mm. ilmoitusten kävijät, käynnit, vahtiosumat sekä
yhteydenottopyyntöjen määrät. Voit myös tallentaa tiedot omalle tietokoneellesi.
Yrityksen vinkit
o Jos olet tehnyt Ilmoitustakuu-sopimuksen, voit hyväksyä toimeksiantoilmoituksen
täällä. Sopimus tästä tehdään erikseen. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

NÄIN SAAT LISÄOMINAISUUDET KÄYTTÖÖSI:
•

•

•

Listauslogo (sis. Teho- ja Superpakettiin):
o Kirjauduttuasi Oikotien Hallintaliittymään valitse osio Yritystiedot
o Listauslogo päivitetään kohdasta Hakutuloslistauksen logo
o Listauslogon korkeus tulee olla minimissään 100px korkea. Mitä suurempi logo on, sitä
laadukkaampana se näkyy palvelussa.
Brändivärit kohdesivulla (sis. Superpakettiin, Tehopakettiin ostettavissa lisätuotteena):
o Kirjauduttuasi Oikotien Hallintaliittymään valitse osio Yritystiedot
o Kohdesivulla ja yrityssivulla olevien elementtien taustavärin pääset muokkaamaan
kohdasta Brändivärit ja elementtien tekstivärin kohdasta Tekstin väri.
o Brändivärien väriarvon tulee olla HTML/CSS-määritysten HEX-notaatiomuodossa, 7
merkkiä (#-merkki ja heksadesimaalilukujen sarja), esim. #FF0000 (punainen).
Ketjun omat mainokset kohdesivulla (sis. Superpakettiin, Tehopakettiin ostettavissa
lisätuotteena): Kohdesivulla on kaksi mainospaikkaa; pystysuuntainen suurtaulu sekä
kohdesivun alalaidassa oleva vaakasuuntainen mainospaikka, johon voit valita joko paraati- tai
panoraama-mainosmuodon. Jos haluat mainoksen näkyvän myös mobiilissa, toimitathan
meille mobiiliparaatin mukaisen aineiston. Sinulle lähetetään erillinen sähköposti, joka sisältää
linkin aineiston toimittamista varten. Mainospaikkojen aineisto-ohjeet löydät täältä:
https://media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/online-aineisto-ohjeet

•

•

Yrityksen muut kohteet listaus (sis. Superpakettiin, Tehopakettiin ostettavissa lisätuotteena):
Yrityksen muut kohteet -listaus nostaa automaattisesti yrityksesi muita vastaavia kohteita
kohdesivun alalaidassa olevaan Yrityksen muita kiinnostavia kohteita osioon. Nostot
tapahtuvat automaattisesti, eikä vaadi sinulta toimenpiteitä.
Kampanjanosto kohdesivulla (sis. Superpakettiin, Tehopakettiin ostettavissa lisätuotteena):
Tämä mainosmuoto (PromotionalOffer) toimitetaan aineistosiirron kautta. Jos sinulla on
kysyttävää aineistosiirrosta, voit olla yhteydessä tekniseen tukeemme
oikotie.aineistosiirrot@sanoma.com.

OIKOTIEN ASIAKASPALVELU AUTTAA SINUA MIELELLÄÄN KAIKISSA KYSYMYKSISSÄ!
Puh. 010 808 840
Sähköposti: myynnintuki.asunnot@sanoma.fi
Puhelun hinta 0,0840 eur/min, sis. alv 24 %
Oikotien asiakaspalvelu palvelee sinua ma-pe klo 9.00-16.00.

