Opas HansaBook-palvelun käyttöön
Yleistä
HansaBook-palvelu on kirjan elinkaareen sopeutuvan yksittäis- ja erätuotannon palvelu. Palvelu sisältää aineiston
lataus- ja arkistointiliittymän sekä joustavan kirjatuotannon. Joustavalla kirjatuotannolla kustantaja voi joko pitää
kirjaa saatavilla täysin ilman varastoa tai teettää kirjoja varastoon kysyntäperustaisesti pienissä erissä
varastointikustannuksia alentaen.
HansaBook-palvelun kautta tilatun kirjan painokustannus on eräkoosta riippuen lähes vakio. Kirjan eräkohtaiset
hinnat näkyvät latausliittymässä ja riippuvat formaatista ja sivumäärästä. Kirjan formaatti on rajoittamaton (min.
A6, max. A4), mutta paperimateriaaleja on standardisoitu.
HansaBook-palvelun avulla tehostetaan varastonkiertoa, taataan uutuuskauden kriittistä saatavuutta sekä
kasvatetaan myyntiä suuremmalla nimikemäärällä ilman kasvavaa varastoriskiä. Palvelun ominaisuudet
mahdollistavat myös verkkokauppaa palvelevan tuotetiedon kasvattamisen ja siten kirjaverkkokaupan kasvun.

Palveluun kirjautuminen
HansaBook-palveluun kirjautuminen tapahtuu osoitteessa:

http://www.hansabook.fi
Kirjautumissivu aukeaa oikeasta yläkulmasta klikkaamalla
”Kirjaudu HansaBookiin”. Kirjautumiseen tarvitset
käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat pyydettäessä
yhteyshenkilöltäsi (kts. sivu 8). Käyttäjätunnus on kahdeksan
merkkiä pitkä ja muodostuu suku- ja etunimestä. Salasana on
myös kahdeksan merkkiä pitkä.
Suurilla ja pienillä kirjaimilla ei ole käyttäjätunnuksessa eroa,
voit siis käyttää joko muotoa ”OmaTunnus” tai ”omatunnus”.
Sen sijaan salasanassa suuret ja pienet kirjaimet tulkitaan eri
merkeiksi. Salasana ei näy ruudulla syötettäessä, ainoastaan
syötettyjen merkkien määrä näkyy. Kun olet kirjoittanut
tunnuksesi ja salasanasi, klikkaa ”Kirjaudu” tai paina Enter painiketta.
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Aloitusnäkymä
Kun kirjautuminen on tehty, avautuu ruudulle HansaBook-palvelun etusivu.

Aineiston lataaminen,
kts. sivu 2
Tilauksen tekeminen,
kts. sivu 5

Aineiston lataaminen
Uusi nimike
Uuden nimikkeen luominen ja kirjan aineiston lataaminen palveluun tapahtuu klikkaamalla etusivun ”Perusta uusi
nimike” –painiketta.

Kirjan perustiedot
Uuden kirjan perustaminen alkaa syöttämällä kirjan perustiedot. Käyttäjän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
tulevat automaattisesti käyttäjätunnuksen perusteella. Tässä vaiheessa valitaan myös kirjan kansityyppi (pehmeä,
kova tai kova & suojapäällinen). Kun kirjan perustiedot on syötetty, siirry sisusaineiston latausvaiheeseen
klikkaamalla ”Jatka”.
Huom! Sivumäärä ei tarvitse/voi syöttää vaan järjestelmä saa sivumäärän automaattisesti ladattavasta aineistosta ja
laskee tämän perusteella kirjan selän leveyden. Selkälaskuri löytyy myös erillisenä Hansabook järjestelmästä.
(https://www.hansabook.fi/HansaBook/selkalaskuri.aspx)
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Sisuksen lataus
Tässä vaiheessa ladataan sisuksen aineisto. Se tapahtuu klikkaamalla ”Lataa” Aineiston lähetys -kohdassa.
Seuraavaksi valitaan sisuksen värillisyys ja paperi. Värillisyyden perusteella valittavissa olevat paperivaihtoehdot
löytyy alasvetovalikosta.
Tämä jälkeen painetaan Tiedoston lähetys -kohdasta ”Selaa” ja etsitään koneelta, muistitikulta tms. kirjan
sisusaineisto, avataan se ja painetaan lopuksi ”Lähetä”. Järjestelmä tarkistaa aineiston ja luo siitä esikatselukuvan.
Mikäli aineisto on kunnossa, esikatselun alla olevaan Aineiston tekninen esitarkistus –kohtaan ilmestyy teksti
”Aineisto ei sisällä virheitä”. Tämän jälkeen klikataan ”Hyväksy ja jatka”. Tässä kohdassa saattaa esiintyä myös
aineistovirheitä, jotka on jaettu kahteen luokkaan. Keltaisella merkityt virheet eivät estä aineiston hyväksymistä,
punaisella merkityt eivät puolestaan päästä hyväksymään aineistoa. Mikäli virheitä esiintyy, voimme tehdä aineiston
korjaukset puolestanne. Aineiston voi lähettää korjattavaksi Aineiston korjaus -kohdassa valitsemalla ”Haluan että
aineisto korjataan painossa”. Hinnasto-linkin kautta aukeaa Prepress-hinnastomme, josta selviää aineiston
korjauksen aiheuttamat kustannukset. Mikäli korjaatte aineiston itse, niin silloin painetaan sivun alalaidasta kohtaa
Lähetä aineisto uudestaan, jolloin palataan aineistonlataus kohtaan

Kannen lataus
Kannen aineisto ladataan samalla tavalla kuin sisus. Klikkaa ”Lataa” ja näytölle ilmestyy sisuksen sivuluku,
paperitiedot ja niiden perusteella määritetty selän leveys. Seuraavaksi valitaan onko kannen painatus 1- vai 2puoleinen. Samoin kannelle valitaan mahdollinen laminointi (käsittelemätön, samettilaminointi, mattalaminointi
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tai kirkaslaminointi). Tämän jälkeen ladataan aineisto kuten sisus aiemmassa vaiheessa.

Kirjan
perustiedot

Sisusaineiston
lataaminen

Kansiaineiston
lataaminen

Vapaakappaleiden
toimittaminen

Hyväksy ja
tallenna tiedot
Palaa alkuun. Nimike tallentuu
”keskeneräisiin”, kts. sivu 7.

Vapaakappaleet
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Seuraavaksi valitaan halutaanko Hansaprintin toimittavan kirjan vapaakappaleet (6 kpl) suoraan kirjapainosta
Vapaakappaletoimistoon. Valinnan jälkeen paina ”Hyväksy”.
Huom! ”Palaa” -painike palauttaa sinut kokonaan alkuun / palvelun etusivulle. Syöttämäsi tiedot ja lataamasi
aineisto tallentuu ”Keskeneräisiin”. Keskeneräiseksi jääneitä nimikkeitä pääset jatkamaan palvelun oikeassa
yläkulmassa olevan nuolinäppäimen kautta (valitse alasvetovalikosta ”Keskeneräiset”).
Kun olet hyväksynyt aineistoin lataamisen, näytölle ilmestyy juuri ladatun kirjan tiedot sekä kirjan hinnasto. Hinnat
on esitetty kappalemääriin perustuvin yksikköhinnoin (alv. 0 %). Tehdäksesi tilauksen klikkaa ”Palaa etusivulle”.

Tilauksen tekeminen
Listaa Kirjat
Lisää
ostoskoriin
Palvelun etusivun Listaa kirjat kohdasta on mahdollista tilata
palveluun ladattuja kirjoja.
Toiminto on samanlainen
riippumatta siitä onko lataus
suoritettu juuri ennen tilaamista vai
aikaisemmin. Tämä tapahtuu
kirjoittamalla asianomaisen kirjan
perässä olevaan ruutuun haluttu
kappalemäärä ja sen jälkeen painamalla rivin perässä olevaa ostonkori-kuvaketta. Kaikki samaan toimitusosoitteeseen
menevät kirjat voidaan tilata kerralla. Kun kaikki tilattavat kirjat on siirretty ostoskoriin, jatketaan klikkaamalla
alareunan ”Siirry ostoskoriin” -linkkiä.

Ostoskori
Poista
ostoskorista

Ostoskorissa näkyy tilattavien kirjojen
tunnistetiedot sekä tilattavat määrät,
tilauksen hinta ja toimitusaika. Vielä
tässä vaiheessa on mahdollista tehdä
muutoksia tilattavien kirjojen
kappalemääriin kirjoittamalla uusi
kappalemäärä kyseiselle riville ja
klikkaamalla ”Päivitä ostoskori”. Mikäli
haluat lisätä muita nimikkeitä samaan
tilaukseen, siirry edelliseen vaiheeseen klikkaamalla ”Tilaa muita tuotteita”. Jos puolestaan haluat poistaa jonkun
kirjan kokonaan ostoskorista, voit tehdä sen klikkaamalla kyseisen rivin perässä olevaa punaista ruutua. Kun kaikki
samaan osoitteeseen toimitettavat kirjat on kerätty ostoskoriin, klikkaa ”Jatka toimitustietoihin”.
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Toimitustiedot
Toimitustiedoista voi joko valita aiemmin tallennetun tai syöttää kokonaan uuden toimitusosoitteen. Mikäli
kysymyksessä on jatkossakin käytössä oleva osoite, kannattaa se tallentaa tulevia tilauksia varten valitsemalla
”Tallenna toistuvaksi toimitusosoitteeksi”.
Tämän jälkeen paina ”Vahvista tilauksen toimitustiedot” ja siirry vahvistamaan tilaus.

Tilausvahvistus
Tilausvahvistus-kohdassa näet tilaustiedot ja valitun toimitusosoitteen. Painamalla ”Tilaa” vahvistat tilauksen ja
tilaus kirjautuu Hansaprintin järjestelmään. Tilausvahvistus lähetetään käyttäjätunnuksen mukaiseen
sähköpostiosoitteeseen.

Vahvista
tilaus

Palaa tekemään
muutoksia
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Tilaus on valmis,
palaa etusivulle

Tilauksen jälkeen voit siirtyä takaisin etusivulle klikkaamalla ”Paluu” ja luoda uusia nimikkeitä tai tehdä uuden
tilauksen kuten edellä.

Ulos kirjautuminen
Palvelusta ulos kirjautuminen tapahtuu oikeassa yläkulmassa olevan nuolinäppäimen
kautta. Nuolinäppäimestä avautuu alasvetovalikko, josta ulos kirjautumisen lisäksi
löytyy käyttäjäkohtaisia tietoja (esim. tilaushistoria, keskeneräiset lataukset ja
asiakastiedot) ja palveluun liittyviä ohjeita (esim. aineisto-ohje).
Kirjaudu ulos
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Ota meihin yhteyttä!
puh. 010 542 5854
hansabook@hansaprint.fi
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