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joihin verrattuna halvemmalla helppokäyttöisen massasähköpostin lähetysjärjestelmän 
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1 Johdanto 
 

Työskentelen sovelluskehittäjän1 tehtävissä Exove Oy:ssä, joka on erikoistunut laajojen 

verkkosivustojen, -palveluiden ja -sovellusten sekä mobiilisovellusten suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Exove Oy luottaa toteutuksessa avoimen lähdekoodin kirjastoihin, so-

velluskehyksiin ja sisällönhallintajärjestelmiin (Kalliola 2010). Projektit toteutetaan 

yleensä Exove Igniter -sovelluskehyksen tai Drupal-, eZ-Publish- ja Wordpress- sisäl-

lönhallintajärjestelmien päälle. Exove Igniter -sovelluskehys on toteutettu ilmaista Code 

Igniter -sovelluskehystä muokkaamalla soveltumaan paremmin yrityksen tarpeisiin 

(Kalliola 2010).  

 

Työtehtäviini Exove Oy:ssä kuuluu verkkosovellusten tekninen toteutus HTML2-, CSS3-, 

PHP4- ja JavaScript-ohjelmointikieliä sekä AJAX5-tekniikoita apuna käyttäen. Aina kun 

mahdollista osallistun myös konsepti- ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Vastuullani on 

myös hakukoneoptimointi ja pienimuotoinen visuaalinen suunnittelu. Toivon suuntau-

tuvani jatkossa ohjelmointia enemmän projektin alkuvaiheessa ja taustalla tapahtuvaan 

suunnitteluun. Tämä opinnäytetyö toivottavasti auttaa tuon haaveen toteutumisessa. 

 

Opinnäytetyön työosuus sisältää Exove Mailer -järjestelmän käyttöliittymäsuunnitel-

man. Käyttöliittymäsuunnitelma on osa Exove Mailer -projektia, joka koostuu käyttöliit-

tymäsuunnittelusta sekä sen perusteella toteutettavasta ohjelmoinnista. Exove Mailer 

on massasähköpostin lähetysjärjestelmä, jota tarjotaan usein projektien kylkiäisenä 

asiakkaille. Tavoitteena on jo olemassa olevien prosessi- ja suunnittelumallien avulla 

kehittää kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi, jota hyödynnetään Exove Mailerin käyt-

töliittymäsuunnittelussa. Jos valmiit prosessimallit eivät suoraan sovellu tähän työhön, 

muokataan niitä hyödyntäen työosuuden käyttöliittymäsuunnitteluun soveltuva proses-

simalli. Käyttöliittymäsuunnittelua varten kehitetty prosessimalli sekä ongelman ratkai-

sumenetelmät ovat työn tärkeimpiä tuloksia. Käyttöliittymäsuunnitelmassa panostetaan 

selkeyteen ja käytettävyyteen. Exove Mailer -järjestelmän ei tarvitse olla ulkoasultaan 

                                           

1 Application Developer 
2 HyperText Markup Language 
3 Cascading Style Sheets 
4 PHP on alun perin lyhenne sanoista Personal Home Page, mutta nykyään siitä käytetään 

PHP: Hypertext Preprocessor, joka on terminä paljon kuvaavampi. 
5 Asynchronous JavaScript and XML 
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taiteellinen tai erityisen visuaalinen vaan selkeä ja yksinkertainen työkalu, joka on tar-

koitettu päivittäiseen käyttöön. 

  

Käyttöliittymäsuunnitelma asettaa samalla myös ohjelmakoodille tietyt vaatimukset, 

jotka sen on täytettävä lopullisen järjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn saa-

vuttamiseksi. Tuotteistaminen ei ole osa tätä opinnäytetyötä, mutta se tapahtuu samal-

la kuin sivutuotteena, sillä sovellusta ei voi tuotteistaa ilman käyttöliittymää (Hyysalo 

2009, 145). Exove Mailer -järjestelmään kannattaa panostaa, sillä se saattaa olla rat-

kaisevassa asemassa asiakkaan valitessa projektinsa toteuttajaa. Tarjolla on Exove 

Maileria paljon laadukkaampiakin ulkomaisia vaihtoehtoja, mutta asiakkaat ovat usein 

vastahakoisia käyttämään niitä. Juuri tämä asiakkaiden jopa erikoinen asenne tarjoaa 

Exove Oy:lle kilpailuedun, jossa Exove Mailer on avainasemassa. Asiakkaat saavat hal-

valla helppokäyttöisen massasähköpostin lähetysjärjestelmän käyttöönsä. 

 

Opinnäytetyöni teoriaosuudessa käyn läpi työosuuden käyttöliittymäsuunnittelussa 

hyödynnetyn suunnitteluprosessin eri vaiheet. Suunnitteluprosessi kehitetään tunnettu-

ja prosessimalleja analysoimalla, ja se koostuu seuraavista vaiheista: nykytilanteen, 

tarpeen ja kilpailijoiden kartoituksesta, nykyisen järjestelmän käytettävyyden ana-

lysoinnista sekä suunnittelussa hyödynnetyistä suunnittelumalleista. Kerron myös 

suunnittelun ongelmista ja niiden ratkaisuista. Lopuksi tarkastelen onnistumista käytet-

tävyyden kannalta. Teen työosuuden englannin kielellä, koska englanti on Exove Oy:n 

virallinen kieli. Tarkoituksena on esitellä käyttöliittymäsuunnitelma työpaikalla muille 

työntekijöille sekä kertoa sen tekoon liittyvistä vaiheista. 

 

2 Lähtökohdat 
 

2.1 Exove Mailerin kuvaus 
 

Exove Mailer on Exove Oy:n toteuttama massasähköpostin lähetystyökalu, joka mah-

dollistaa HTML-pohjaisten sähköpostiviestien massalähetyksen ja hallinnoinnin. Exove 

Mailer on oikeastaan sähköpostiviestien lähetykseen erikoistunut sisällönhallintajärjes-

telmä. Sillä voi lisätä ja päivittää sähköpostiviestin kuvia, tekstejä ja liitetiedostoja sekä 
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luoda uusia viestejä6 ja sivupohjia7. Viestipohjiin liitetään lohkoja8, joiden teksti- ja ku-

vasisältöä käyttäjä pystyy muokkaamaan. Työnkulku on seuraavanlainen: ensin luo-

daan viesti, jolle luodaan sivupohja, ja sivupohjille luodaan erilaisia lohkoja. Exove Mai-

ler on kehitetty sikäli joustavasti, että sivupohjia voi käyttää missä tahansa viestissä ja 

lohkoja voi käyttää missä tahansa sivupohjassa. Juuri tämä erittäin dynaaminen ratkai-

su saattaa tehdä käyttökokemuksesta sekavan. 

 

Exove Mailerin on alun perin toteuttanut Erno Kaikkonen, joka työskentelee Exove 

Oy:llä vanhempana sovelluskehittäjänä9. Kaikkonen toteutti järjestelmän Exove Igniter 

-sovelluskehyksen päälle ja keskittyi oikeastaan täysin ohjelmointiin. Käyttöliittymään ei 

panostettu ollenkaan ja siksi siinä on vakavia puutteita. Se on myös loogisesti epäjoh-

donmukainen. Vuosien varrella sovelluskehittäjä Lauri Kolehmainen on jatkokehittänyt 

Exove Maileria. Kaikki jatkokehitys on tosin tapahtunut ohjelmakoodissa eikä käyttöliit-

tymässä. Käyttöliittymän ongelmallisuus nousee esiin heti, kun asiakkaat ovat järjes-

telmän kanssa tekemisissä. Ongelmia ilmenee myös, jos muut kuin järjestelmän hyvin 

tuntevat sovelluskehittäjät käyttävät järjestelmää. Tämä kertoo paljon tilanteen vaka-

vuudesta. Nykyisen järjestelmän päälle ei kannata suunnitella uutta käyttöjärjestelmää, 

sillä myös järjestelmän ohjelmakoodissa on paljon parannettavaa. Järkevintä on suun-

nitella ja toteuttaa koko järjestelmä huolellisesti uudelleen.  

 

2.2 Käyttöliittymän ongelmakohdat 
 

Nykyisessä Exove Mailerin versiossa on vakavia puutteita visuaalisessa käyttöliittymäs-

sä sekä ohjelmakoodin luotettavuudessa10. Nykyinen järjestelmä ei noudata Exove 

Oy:n laatutasoa. Sivunäkymien käyttöliittymäelementeillä ei ole selkeää yhtenäistä vi-

suaalista linjaa ja navigaation rakenne on epäselvä. Navigaatio myös sisältää aivan 

liikaa linkkejä, joista osa on toiminnallisuuslinkkejä, mikä on erittäin huono ratkaisu. 

Toiminnallisuuslinkkejä ei ole mitenkään eroteltu visuaalisesti navigaatiolinkeistä. Navi-

gaation tarkoitus on jäsentää informaatio sekä tarjota käyttäjälle keinot tarvittavan 

tiedon löytämiseen (Kalbach 2007, 22). Siksi on erittäin hämmentävää, jos 

                                           

6 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä message 
7 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä template 
8 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä block 
9 Senior Application Developer 
10 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä reliability 
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navigaatiossa oleva linkki ei toimi kuten sen odottaisi käyttäytyvän eli ohjaavan oikealle 

sivulle. Järjestelmässä navigointi ei myöskään ole käytettävyydeltään paras mahdolli-

nen, sillä se ei selkeästi ilmoita käyttäjän sijaintia. Ainoa syy, miksi Exove Mailerin on-

gelmakohtiin ollaan vasta nyt puuttumassa, on asiakkaiden käyttämät näkymät. Ne 

ovat hieman käyttäjäystävällisempiä kuin enimmäkseen kehittäjien käyttämät sivupoh-

ja- ja lohkonäkymät. 

 

Eräs asiakkaita varmasti häiritsevä tekijä Exove Mailerissa on sen tämänhetkinen se-

laintuki. Exove Mailerin luvataan toimivan vain Mozilla Firefox 3+ -selaimilla. Koska 

yritykset ja organisaatiot usein käyttävät Internet Exploreria, on selaintukea laajennet-

tava. Mielestäni uuden version Exove Mailerista täytyy tukea kaikkia nykyaikaisia se-

laimia. Laajempi selaintuki on myös parempaa asiakaspalvelua, koska asiakas saa itse 

valita käyttämänsä selaimen. 

 

3 Taustatutkimus 
 

3.1 Tarve 
 

Suoramarkkinointi, johon kuuluu myös sähköpostimarkkinointi, on maailmanlaajuisesti 

iso ja alati kasvava liiketoiminnan muoto. Exove Oy:n isoista asiakkaista melkein kaikil-

la on oma vakituinen sähköpostimarkkinointikampanja sekä monia yksittäisiä personoi-

tuja kampanjoita. Suomessa sähköpostimarkkinointi on vielä lapsenkengissä verrattuna 

esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa sähköpostimarkkinointi on joidenkin arvioiden mukaan 

jopa miljardin dollarin liiketoimintamuoto (Metrics 2.0 2006). Suomessa on kuitenkin 

selkeää kasvua koko ajan huomattavissa. Vuonna 2010 sähköpostimarkkinointiin käy-

tettiin Suomessa jopa 4,8 miljoonaa euroa (TNS Gallup Oy 2010, 24), joten Exove Mai-

lerin kaltaiselle järjestelmälle on tarvetta. Tietääkseni suomalaista vastinetta Exove 

Mailerille ei ole. Järjestelmästä pystyisi jatkokehittämään myös itsenäisen lopputuot-

teen, jota myytäisiin asiakkaille ja jopa kilpailijoille.  

 

Suoramarkkinoinnin kokonaismäärä vuonna 2009 oli laskenut 13 % verrattuna vuoteen 

2008 (kuvio 1). Sähköpostimarkkinointi oli kuitenkin lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 

2009 sähköpostimarkkinointiin panostettiin Suomessa jopa 4,8 miljoonaa euroa. (TNS 
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Gallup Oy 2010, 24.) Sama trendi jatkuu luultavasti myös tulevaisuudessa, ja juuri nyt 

kannattaa panostaa sähköpostimarkkinoinnin mahdollistavaan järjestelmään. 

 

 

Kuvio 1. Suoramarkkinoinnin kokonaismäärän ja sähköpostimarkkinoinnin kehitys vuosina 

2007-2009 (TNS Gallup Oy 2010, 24). 

 

3.2 Kohderyhmät 
 

Exove Mailerin tärkein kohderyhmä ovat isot asiakkaat: suuryritykset, mediatalot, mai-

nos- ja markkinointitoimistot, järjestöt ja yhdistykset sekä kunnat, kaupungit ja valtio. 

Nämä tahot yleensä panostavat markkinointiin suuria summia ja ymmärtävät sähkö-

postimarkkinoinnin arvon ja tärkeyden nykymaailmassa. Isoilla yrityksillä on myös tar-

vetta useisiin pienempiin sähköpostikampanjoihin, joita tukemaan yleensä toteutetaan 

niin sanottuja markkinointisivustoja. Nämä markkinointisivustot on yleensä brändätty 

kyseisen tuotteen tai kampanjan mukaisesti, ja ne koostuvat vain kampanjaan liittyväs-

tä sisällöstä.  
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3.3 Kilpailijat 
 

Markkinoilla on monia Exove Mailer -järjestelmän kaltaisia palveluita. Niistä merkittä-

vimmät ovat Campaign Monitor ja MailChimp. Molemmat palvelut ovat teknisesti ja 

visuaalisesti paljon laadukkaampia kuin nykyinen versio Exove Mailerista. Asiakkaat 

kuitenkin usein vierastavat Campaign Monitor- ja MailChimp-palveluita, koska niiden 

hinnat koetaan liian korkeiksi. Yleensä asiakkaat valitsevat mieluimmin Exove Mailerin, 

joka on halvempi ja osittain käyttäjäystävällisempi. Toinen tärkeä asia on asiakaspalve-

lu, sillä Exove Oy:n asiakkaat voivat tarvittaessa lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia 

tai soittaa suoraan yrityksen tukipuhelimeen, jos tukipalvelu on ostettu. Näin he saavat 

ohjeistusta suoraan asiantuntijalta. Uskallan väittää, että Exove Mailer on kokonaisuu-

tena asiakaslähtöisempi kuin kilpailijansa ja soveltuu paremmin juuri Exove Oy:n asiak-

kaiden tarpeisiin.  

 

Campaign Monitorissa ja MailChimpissä on molemmissa samantapainen työnkulku, joka 

kuitenkin eroaa Exove Mailerin työkulusta. Campaign Monitorissa ja MailChimpissä mo-

lemmissa hallinnoidaan asiakkaita ja kampanjoita. Campaign Monitorissa luodaan ensin 

asiakas ja kampanja. Asiakkaalla voi olla useita kampanjoita. Campaign Monitor ja 

MailChimp tarjoavat kaikille saman käyttöliittymärajapinnan järjestelmiinsä. Exove Mai-

ler asennetaan asiakkaalle, eli jokaisella asiakkaalla on oma yksityinen versionsa järjes-

telmästä. Exove Mailerissa luotavat viestit ovat oikeastaan yksittäisiä sähköpostikam-

panjoita. Molemmissa ratkaisuissa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä puolena Cam-

paign Monitorin ja MailChimpin kampanjaratkaisuissa on niiden selkeys. Kampanjan 

luominen ja lähettäminen on hyvin suoraviivainen ja yksinkertainen tapahtumasarja 

(kuvio 2). Huonona puolena siinä on se, että se vaatii paljon hiiren napsautuksia. Tämä 

on puuduttavaa niin kädelle kuin mielellekin.  

 

 

Kuvio 2. Campaign Monitorin ja MailChimpin työnkulku.  

 



7 

 

 

Exove Mailerissa loppukäyttäjä (asiakas) ei oikeastaan tarvitse kuin kolmea näkymää: 

viestit, sähköpostilistat11 ja tiedostojen lähetys12 (kuvio 3). Usein asiakas saa vielä val-

miina sähköpostilistan, eli hänen ei tarvitse huolehtia muusta kuin teksteistä ja mahdol-

lisista kuvista. Lisäksi viestin toimivuuden on testannut Exove Oy:n sovelluskehittäjä. 

Hyvä puoli Exove Mailerissa on sen dynaamisuus, eli samoja kuvia, sivupohjia ja lohko-

ja voidaan käyttää missä tahansa viestissä. Campaign Monitorin yksi huonoimpia puolia 

onkin juuri se, että kuvat ja sivupohjat ovat aina kampanjakohtaisia. Siksi samat kuvat 

voivat olla palvelimella moneen kertaan. Tämä varaa aivan turhaa tilaa palvelimelta.  

 

 

Kuvio 3. Exove Mailerin työnkulku tavallisen käyttäjän näkökulmasta.  

 

Campaign Monitor ja MailChimp tarjoavat erittäin hyödyllisiä toiminnallisuuksia, joita 

Exove Mailerista ei valitettavasti löydy. Näitä toiminnallisuuksia ovat muun muassa 

viestin tekninen ja roskaposti -tason testaus, lähetys raportit, analytiikka ja seuranta 

sekä mobiilisovellus ja sosiaalisiin palveluihin linkittäminen. Exove Mailer ei voi kilpailla 

näiden toiminnallisuuksien kanssa. Linkkien seuranta tosin onnistuu Google Analyticsillä 

siten, että asiakas luo Google Analyticsissä kampanjan ja tähän kampanjaan viitataan 

sähköpostikampanjassa sijaitsevilla linkeillä. Tällä hetkellä asiakkaan pitää joko tietää 

kyseinen mahdollisuus tai jonkun Exove Oy:n työntekijän pitää muistaa mainita siitä. 

Exove Mailerin ohjesivulle voisi tehdä tästä oman osion. Ohjesivulle voisi tehdä myös 

oman osion viestin roskapostiksi leimautumisen välttämiseksi. Näin asiakkaat ehkä ko-

kisivat saavansa pientä lisävastinetta rahoilleen.  

 

                                           

11 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä mailing lists 
12 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä uploads 
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4 Suunnitteluprosessi 
 

4.1 Prosessimallit yleisesti 
 

Haastattelin13 työtäni varten Konsepto-toiminimellä työskentelevää yrittäjä Mikko Pal-

tamaata (2011), jolla on vuosien kokemus konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. 

Paltamaa mainitsi muutamia ohjelmistotuotannon prosessimalleista, joita voi hyödyntää 

käyttöliittymäsuunnittelussa. Hän puhui seuraavista prosessimalleista: vaiheellinen14 

vesiputousmalli (Hyysalo 2009, 57) ja toistuva15 spiraalimalli (Boehm 1986, 7) sekä 

ketterän kehityksen16 -prosessimallit, kuten scrum- (Hellman 2009, 23) ja teho-

ohjelmointi17-prosessimallit (Beck 1999, 9). 

 

Vesiputousmalli on luultavasti tunnetuin prosessimalli. Siinä projekti pilkotaan selkeiksi 

osa-alueiksi, jotka toteutetaan järjestyksessä (Hyysalo 2009, 57). Vesiputousmallin 

joustamattomuus on ollut pääsyy toistuvien ja ketterän kehityksen -prosessimallien 

syntyyn (Hyysalo 2009, 57). Muunneltua versiota vesiputousmallista hyödynnettiin 

Exove Mailerin käyttöliittymän suunnitteluun soveltuvassa prosessimallissa (ks. 4.2 

Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnittelun prosessimalli).  

 

Spiraalimalli on erittäin varovainen prosessimalli, jossa koko ajan arvioidaan uhkia ja 

tehdään riskianalyysejä (Boehm 1986, 14). Spiraalimalli sopii paremmin jäykkien suur-

yritysten, kaupunkien, kuntien ja valtioiden projekteihin kuin verkkoprojekteihin, joissa 

muutokset tulevat nopeasti ja niihin on reagoitava vauhdilla. Tämä prosessimalli ei so-

veltunut Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnitteluun. 

 

Scrum-prosessimalli koostuu pyrähdyksistä18, joiden välillä kehitys tapahtuu. Myös ly-

hyet tapaamiset, joissa kaikki projektin osalliset kertovat mitä ovat tehneet, ovat tärkeä 

osa scrum-prosessimallia. Näissä tapaamisissa sovitaan seuraavat tehtävät ja mitkä 

                                           

13 Haastattelua ei löydy liitteenä, koska tämä opinnäytetyö koostuu toiminnallisesta työosuudes-

ta. Työtä varten tehtyjä haastatteluja ei tarvinnut kirjoittaa puhtaaksi.  
14 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä sequential 
15 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä iterative 
16 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä agile 
17 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä extreme programming 
18 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä sprint 
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ovat seuraavan pyrähdyksen tavoitteet. (Hellman 2009, 23.) Exove Mailerin käyttöliit-

tymää suunniteltaessa noudatettiin scrum-prosessimallia lyhyillä mahdollisimman usein 

tapahtuvilla tapaamisilla työpaikan ohjaajani kanssa. Näissä tapaamisissa keskustelim-

me ohjaajani kanssa mahdollisista muutoksista ja jatkotoimenpiteistä sekä sovimme 

uuden tapaamisajankohdan, jolloin muutokset tuli olla tehty. Mielestäni tämä oli erittäin 

hyvä tapa tehdä suunnittelua, sillä siinä oli koko ajan selvät tavoitteet ja suunnittelua 

tehdessä on hyvä saada myös muidenkin mielipiteitä asiasta. 

 

Teho-ohjelmointiprosessimallin yksi pääpiirre on pariohjelmointi. Pariohjelmoinnissa 

nimensä mukaisesti kaksi henkilöä ohjelmoivat saman tietokoneen äärellä. Ideana on, 

että vieressä istuva osallistuu vaikeiden ohjelmointiongelmien ratkaisemiseen sekä aut-

taa etsimään virheitä ohjelmakoodista. Noin puolen tunnin välein vaihdetaan paikkoja. 

(Beck 1999, 51.) Tiivis parityöskentely sopii hyvin konsepti- ja käyttöliittymäsuunnitte-

luun. Suunnittelua varten voisi kehittää oman parisuunnitteluprosessimallin, jossa kaksi 

suunnittelijaa työstää samaa konseptia tai käyttöliittymää. Prosessimallia voisi laajentaa 

vielä kolmannella henkilöllä, jolloin työryhmä koostuisi yhdestä teknisestä ja yhdestä 

taiteellisesta osaajasta sekä heidän välillään toimivasta suunnittelijasta, joka ymmärtäi-

si molempia osapuolia. Valitettavasti en voinut hyödyntää tätä prosessimallia tässä 

työssä, sillä vastasin suunnittelusta enimmäkseen yksin. 

 

4.2 Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnittelun prosessimalli 
 

Paltamaan (2011) oli sitä mieltä, ettei vesiputousmalli, spiraalimalli tai ketterän kehi-

tyksen prosessimallit ole yksinään täydellisiä, vaan parhaan lopputuloksen saa yhdis-

tämällä niiden eri osa-alueita. Näin toimitaan nykyään monissa eri organisaatioissa ja 

yrityksissä. Siksi on melkein yhtä monta prosessimallia kuin on tekijöitäkin. Esimerkiksi 

Exove Oy:ssä käytetään oikeastaan yksinomaan ketterän kehityksen -prosessimalleja. 

Tosin niissäkin on taustalla yleensä vähän vesiputousmallia. Myös joustavassa kehityk-

sessä on tietyt virstanpylväät, jotka on joko saavutettava tai suoritettava ennen seu-

raavaa vaihetta tai viimeistään ennen testausta ja julkaisua. 

 

Käytin Exove Mailerin käyttöliittymää suunnitellessani samantapaista prosessimallia, 

jota haastattelemani käyttöliittymäsuunnittelija Paltamaa (2011) käyttää projekteissaan 

(taulukko 1). 
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Taulukko 1. Paltamaan (2011) käyttämä prosessimalli. 

Työvaihe Käytetty aika, % 

1. Ideointi 5 

2. Konseptointi 10 

3. Käyttöliittymäsuunnittelu 15 

4. Visuaalinen suunnittelu 15 

5. Viestinnän suunnittelu19 15 

6. Toteutus 30 

7. Testaus 10 

8. Julkaisu ~0 

9. Jatkokehitys ei voida määrittää 

Yhteensä 100 

 

Koska opinnäytetyö koskee vain käyttöliittymän suunnittelua, Paltamaan (2011) pro-

sessimallista vain neljä ensimmäistä sekä viimeinen vaihe koskevat juuri tätä osuutta. 

Minun prosessimallissani ideointi- ja konseptointivaihe ovat periaatteessa sama asia, 

koska konsepti on jo valmiina. Minun tehtäväni oli jatkokehittää Exove Mailerin konsep-

tia käyttäjäystävällisemmäksi. Ideointi on prosessimallissa mukana, koska jatkokehitys 

kuitenkin lähtee ideoinnista. Ideoinnin ja konseptisuunnittelun suurin ero on siinä, että 

konseptisuunnitelma konkretisoi ideat esiteltävään tai käyttökelpoiseen muotoon. Idea 

voi olla vielä ajatustasolla, mutta konsepti on jo jotain todellista. Useimmiten se on 

jonkinnäköinen dokumentti tai prototyyppi, kuten autoteollisuudessa on totuttu näke-

mään. (Keinonen & Jääskö 2005, 26.) 

 

Koska viestinnän suunnittelulle ei ollut tarvetta tässä vaiheessa Exove Mailerin projek-

tia, vaihdoin sen nimeämiskäytännöksi20, ja sisällytin sen osaksi käyttöliittymäsuunnit-

telukohtaa (tauluko 2). Nimeämiskäytäntöä tapahtuu tasaisesti koko käyttöliittymä-

suunnittelun ajan. Sen piiriin sisältyy esimerkiksi sivun pääotsikoiden ja navigaatiolink-

kien nimeämiskäytäntö sekä lomakkeiden ja listojen otsikoiden nimeämiskäytännöt. 

Nimeämiskäytännöissä on tärkeätä huolehtia, että otsakkeet ovat tarpeeksi informatii-

visia ja kuvaavia sekä pitää otsakkeet sopivan pituisina (Morville & Rosenfeld 2006, 

                                           

19 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä copywriting 
20 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä labeling systems 
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82). Nimeämiskäytännöt ovat enemmän informaatioarkkitehtuurisuunnittelua kuin käyt-

töliittymäsuunnittelua. Nimeämiskäytännöt kuuluvat osaksi käyttöliittymäsuunnittelijan 

työtehtäviä, joten ne kannattaa hallita. 

 

Taulukko 2. Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnittelun prosessimalli. 

Työvaihe Käytetty aika, % 

1. Ideointi 

- Sisältää nykytilanteen, tarpeen ja kilpailijoiden kartoituk-

sen. 

10 

2. Järjestelmän laajuuden kartoitus 

- Sisältää sivurakenteen määrittelyn. 
10 

3. Konseptisuunnitelman jatkokehitys 
- Sisältää käytettävyysanalyysin. 

10 

4. Käyttöliittymäsuunnittelu 

- Sisältää käyttöliittymäsuunnitelman rautalankamallinnuk-
sen ja nimeämiskäytännön. 

45 

5. Dokumentointi 

- Sisältää sivukartan, rautalankamallien ja toiminnallisuus-
kuvauksien yhdistämisen samaan dokumenttiin. 

25 

Yhteensä 100 

 

Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnitteluun kehitetty prosessimalli havainnollistaa hyvin, 

kuinka prosessimalleja voi räätälöidä tiettyihin tarkoituksiin. Exove Mailerin käyttöliitty-

mäsuunnittelua varten kehittämäni prosessimalli sekä Paltamaan (2011) käyttämä pro-

sessimalli pohjaavat vesiputousmalliin. Kehittämässäni ja Paltamaan käyttämässä 

(2011) prosessimallissa kuitenkin huomioidaan joustavuus, sillä yksittäiset kohdat voi-

vat olla samanaikaisesti työn alla. Konsepti- ja käyttöliittymäsuunnitteluun sopii hyvin 

vaiheellisen- ja ketterän kehityksen -prosessimallien yhdistelmä, sillä siten suunnittelul-

le saadaan selkeät tavoitteet. Erilaisten prosessimallien tuntemisesta on hyötyä, mutta 

niitä ei koskaan kannata orjallisesti noudattaa vaan pyrkiä muovaamaan niistä juuri 

projektiin – tai kuten tässä tehtiin – yksittäiseen työvaiheeseen (käyttöliittymäsuunni-

telman toteuttamiseen) sopiva prosessimalli. Työtä varten kehittämäni prosessimalli 

soveltuu käyttöliittymän suunnitteluun eikä esimerkiksi koko Exove Maileri 

-järjestelmän toteutukseen. Työtä varten kehitetty prosessimalli määrittelee suunnitte-

luprosessin vaiheet. 
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5 Käytettävyys 
 

5.1 Käytettävyyden mittaaminen 
 

Ohjelmien ja sovellusten käytettävyyden mittareina yleensä käytetään tuloksellisuutta, 

tehokkuutta ja tyytyväisyyttä. Jos tuloksellisuutta tai tehokkuutta ei pystytä mittaa-

maan, voidaan turvautua käyttäjien tuntemuksiin. Tällöin yleensä puhutaan käyttäjäko-

kemuksesta21. (SFS-EN ISO 9241-210 2010, 3.) Suurin osa käytettävyyttä käsittelevistä 

ohjeista, oppaista ja kirjallisuudesta perustuu käytettävyyden määrittelevään Er-

gonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11: 

Guidance on usability ISO-standardiin (SFS-EN ISO 9241-11 1998). 

 

5.2 Exove Mailerin käytettävyysanalyysi 
 

Exove Mailerin käyttöliittymään ja käytettävyyteen liittyvät ongelmakohdat perustuvat 

omiin ja kollegoiden käyttäjäkokemuksiin sekä vuosien varrella tulleeseen asiakaspa-

lautteeseen. Mitään virallista käytettävyyttä mittaavaa testitilaisuutta ei ole järjestetty, 

mutta nykyisen käyttöliittymän käytettävyyttä voidaan analysoida esimerkiksi Jakob 

Nielsenin (2005a) kymmenen käytettävyysperiaatteen22 pohjalta: 

 

1. Käyttäjän tulee jatkuvasti olla tietoinen ohjelmiston tilasta. 

- Käyttäjälle ei ilmoiteta selkeästi sijaintia järjestelmässä. 

2. Ohjelmiston tulee käyttää käyttäjien puhumaa kieltä. 

- Järjestelmä ei käytä käyttäjien kieltä, joka on suomi. 

3. Käyttäjän tulee voida poistua mistä tahansa ohjelmiston tilasta. 

- Käyttäjä voi poistua mistä järjestelmän tilasta tahansa, mutta poistumis- ja 

etenemismahdollisuudet voisivat olla vielä selkeämmät. 

4. Ohjelman osissa tulee olla johdonmukainen sanasto ja ulkoasu. 

- Ulkoasu ei ole johdonmukainen. Sanasto on enimmäkseen johdonmukainen, 

mutta voisi olla vielä huolitellumpi. 

5. Käyttäjän virhetilanteita tulee välttää etukäteen. 

                                           

21 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä user experience 
22 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä usability heuristics 
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- Järjestelmän ohjelmakoodissa on paikoin pahoja virheitä. Tästä saattaa seu-

rata turhia virheilmoituksia tai suoranaisia järjestelmän jumittumisia tai kaa-

tumisia. 

6. Käyttäjän muistitarpeen minimoiminen, toiminnat ja valinnat on tehtävä näky-

viksi. 

- Suurin osa toiminnoista ja valinnoista ovat kohtuullisen hyvin näkyvillä, mut-

ta voisivat olla vielä järjestetty selkeämmin. 

7. Käyttäjät saavat itse muokata tarvitsemiaan toimintoja ja aktiivisille käyttäjille 

tulee olla pikanäppäimet. 

- Käyttäjät eivät saa muokata tarvitsemiaan toimintoja eikä järjestelmässä ole 

pikanäppäimiä. 

8. Käyttäjän näkyviltä tulee piilottaa turha tieto. 

- Järjestelmässä on näkyvillä turhaa tietoa, joka varaa tilaa tärkeämmältä tie-

dolta. 

9. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja sisältää ratkaisuehdotuksia ongelmaan. 

- Virheilmoitukset ovat selkeitä, mutta eivät välttämättä aina sisällä ratkai-

suehdotusta ongelmaan. 

10. Opasteiden tulee olla helposti löydettävissä ja sisältää konkreettisia ohjeita teh-

tävien suorittamiseen. 

- Järjestelmän käyttö on puutteellisesti ohjeistettu. 

 

5.3 Käyttöliittymän käytettävyysparannukset 
 

Exove Mailerin käytettävyyttä parannetaan lisäämällä käyttöliittymän visuaalista jousta-

vuutta. Joustava ulkoasu23 (Gillenwater 2009, 24) sopii erittäin hyvin tämänkaltaiseen 

työkaluun, sillä joustavat ulkoasut toimivat varmemmin näyttölaitteilla sekä selaimilla 

(mt.). Joustavia ulkoasuja on käytetty jo pitkään esimerkiksi sähköpostisovelluksissa, 

kuten Hotmailissa, Yahoo! Mailissa sekä Gmailissa. 

 

Järjestelmässä käytettävän tekstin koko ja tyyli valitaan siten, että se olisi mahdolli-

simman selkeästi luettavissa. Usein verkkosivuilla näkee liian pientä tekstiä, jota on 

vanhemman tai heikkonäköisen käyttäjän vaikea lukea. Käytettävyyden kannalta on 

                                           

23 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä flexible layout 
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erittäin huono asia, jos käyttäjät joutuvat oikein ponnistelemaan saadakseen tekstistä 

selvää.  

 

Siirsin sivupalkin oikeaan laitaan, sillä länsimaisten ihmisten lukusuunta on vasemmalta 

oikealle. Länsimainen ihminen kiinnittää enemmän huomiota vasemmalla sijaitsevaan 

sisältöalueeseen kuin oikealla sijaitsevaan (Marcus, Armitage & Frank 1999, 9). Tämä 

ratkaisu parantaa käytettävyyttä, koska vasemmalla olevalla sisältöalueella on ensisi-

jainen tieto sivupalkissa olevan vähemmän tärkeän tiedon sijaan. 

 

6 Käyttöliittymäsuunnittelumallit 
 

6.1 Suunnittelumallien periaate 
 

Käyttöliittymäsuunnittelumalleja on olemassa satoja ja jokaisella suunnittelijalla on 

yleensä tietyt mallit, joita hän useimmiten noudattaa. Suunnittelumallit on alun perin 

esitelty arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua varten (Axen & Hyvärinen 2004, 3). Ne 

ovat niin sanottuja hyväksi havaittuja menetelmiä ja tapoja toteuttaa asioita. Suunnit-

telumallit myös tarjoavat ratkaisuehdotuksia usein esiintyviin ongelmiin. Tämä helpot-

taa ja nopeuttaa suunnittelijan työtä, kun hänen ei tarvitse itse keksiä ratkaisua on-

gelmaan, johon on jo valmis ratkaisu. Käyttöliittymäsuunnittelussa suunnittelumallit 

pitävät ongelmanratkaisun lisäksi sisällään myös informaation esittämisen ja löydettä-

vyyden. Käytettävä suunnittelumalli valitaan aina tilanteen mukaan, mutta kaikkien 

projektissa käytettävien suunnittelumallien ei tarvitse olla samasta lähteestä. Niitä voi – 

ja mielestäni pitääkin – valita eri lähteistä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

 

Tunnetuimpia ja luultavasti vanhimpia verkkosivuihin liittyviä suunnittelumalleja on 

linkkikäytäntö, jossa aktiivinen vierailematon (napsauttamaton) linkki on sininen ja vie-

railtu (napsautettu) linkki violetti. Usein linkit ovat alleviivattuja. Tärkeintä linkkikäytän-

nössä on varmistaa, että linkit varmasti erottuvat muusta tekstisisällöstä (Nielsen 

2005b). Tätä samaa käyttäjille jo tutuksi tullutta suunnittelumallia on hyödynnetty 

myös Exove Mailerissa. Kaikki tekstin seassa sekä listoissa esiintyvät linkit ovat sinisellä 

tekstillä. Päätin luopua alleviivauksesta, koska käyttöliittymä sisältää jo aivan tarpeeksi 

laatikoita sekä vaaka- ja pystyviivoja. Näin käyttöliittymä näyttää paljon selkeämmältä 
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ja sitä on miellyttävämpi käyttää. Navigaatiossa noudatetaan välilehti24 

-suunnittelumallia, jossa aktiivinen linkki on selkeästi osa ulkoasua (Kalbach 2007, 70).  

 

6.2 Käyttöliittymäsuunnittelussa hyödynnetyt suunnittelumallit 
 

Exove Mailerin käyttöliittymässä on hyödynnetty monia jo entuudestaan hyväksi havait-

tuja tai tilanteeseen sopivia suunnittelumalleja. Esimerkiksi taulukoissa on käytetty 

Zebra-raidoitusmallia (Toxboe 2008a), jossa parillisilla ja parittomilla riveillä on eriväri-

nen tausta. Tämä helpottaa yksittäisen rivin hahmottamista huomattavasti ja nopeut-

taa tiedon hakemista (Enders 2008). Kaikki lomakkeet, joita järjestelmässä on käytetty, 

ovat selaimen vakio lomake-elementtejä. Näin käyttäjät tietävät heti, mitä niillä pystyy 

ja pitää tehdä (Vandehey 2010). Viestin ja lohkon luomis- ja muokkausnäkymissä on 

hyödynnetty vedä ja pudota25 -suunnittelumallia (Scott & Neil 2009, 25), joka mahdol-

listaa lohkon sisällä olevien elementtien järjestyksen muuttamisen hiirellä vetämällä. 

 

Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnitelmassa hyödynnettiin myös dynaamista taulukon 

uudelleenjärjestämismallia (Toxboe 2008b), jossa taulukon solut voi järjestää tietyn 

solun mukaan sekä määrittää järjestys nousevaksi tai laskevaksi. Esimerkiksi päivämää-

riä sisältävän solun voi järjestää helposti uusimman tai vanhimman mukaiseen järjes-

tykseen. Lisäksi samoihin taulukoihin on lisätty tiedon hakemista helpottamaan dynaa-

minen suodatushakutoiminto (Toxboe 2008c), joka suodattaa taulukon parhaiten vas-

taaviin vaihtoehtoihin. Suodatushakutoiminto rajaa taulukon yleensä muutamaan vaih-

toehtoon tai ilmoittaa, ettei hakua vastaavaa rajausta voida suorittaa. Molemmat suun-

nittelumallit auttavat huomattavasti tiedon etsimisessä sekä helpottavat Exove Mailerin 

käyttämistä. Näin järjestelmän käytettävyys (SFS-EN ISO 9241-11 1998, 7) sekä käyt-

tökokemus (SFS-EN ISO 9241-210 2010, 3) paranevat.  

 

Exove Mailerin käyttöliittymän taulukoissa käytetty sivutussuunnittelumalli26 kehitettiin 

yhdistelemällä eri sivutusvaihtoehtoja. Exove Mailerin käyttöliittymää varten kehitetyssä 

sivutussuunnittelumallissa on yhdistetty lähinnä eri Internethakukoneiden sekä kuva-

gallerioiden hyödyntämiä käytäntöjä. Kehittämässäni sivutuksessa on mahdollista 

                                           

24 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä tab 
25 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä drag & drop 
26 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä pagination 
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siirtyä edelliselle ja seuraavalle sivulle sekä suoraan ensimmäiselle tai viimeiselle sivul-

le. Jos ei ole sivua jolle siirtyä, linkit näkyvät harmaana. Aktiivinen sivu näytetään aina 

selkeästi mustana numerona, muut näkyvät sinisinä (kuvio 4). Sivutus listataan yhdestä 

kymmeneen, jonka jälkeen tulee kolme pistettä ja viimeinen sivu. (Friedman 2007.) 

 

 

Kuvio 4. Exove Maileria varten kehitetty sivutussuunnittelumalli. 

 

7 Työosuudessa kohdatut ongelmat 
 

7.1 Järjestelmän rakenne 
 

Aivan ensimmäiseksi minun piti selvittää Exove Mailer -järjestelmän rakenne eli kaikki 

näkymät ja toiminnallisuudet, jotka järjestelmään kuuluivat. Koska olin käyttänyt järjes-

telmää aikaisemmin, oletin tämän olevan helppoa. Se osoittautui kuitenkin varsin haas-

tavaksi tehtäväksi, sillä tavoitteenani oli yhdistää näkymiä sekä karsia turhia näkymiä 

pois. Aliarvioin aluksi järjestelmän laajuuden niin sivunäkymien kuin toiminnallisuuksien 

osalta. Pyrin huomioimaan myös Exove Mailer -projektin budjetin, joka on periaattees-

sa 0 euroa, koska kyseessä on yrityksen sisäinen projekti. En halunnut tehdä liian vai-

keita ratkaisuja, jotta uusi järjestelmä olisi mahdollisimman helppo ja nopea toteuttaa.  

 

Tämä osuus työssä käsittelee enemmän informaatioarkkitehtuuria (Morville & Rosen-

feld 2006, 3), kuin käyttöliittymäsuunnittelua, johon tässä työssä on tarkoitus keskittyä. 

Informaatioarkkitehtuuri ja käyttöliittymäsuunnittelu koostuvat osaksi samoista osa-

alueista. Käyttöliittymäsuunnitelmaa ei pysty tekemään ilman selkeää kuvaa koko jär-

jestelmän rakenteesta. Yleensä konsepti- tai käyttöliittymäsuunnittelijat tekevät vuo-

kaavion sivurakenteesta tai ottavat ainakin kantaa sen mahdolliseen laajuuteen ja tar-

vittaviin näkymiin. 
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7.2 Käyttöliittymäsuunnitelman dokumentointi 
 

Työosuuden käyttöliittymänäkymien ja lopullisen dokumentin rakennetta ja esitystapaa 

piti miettiä tarkkaan, sillä niiden pitää olla samaan aikaan sekä mahdollisimman selkeitä 

ja ymmärrettäviä että asiallisen ja ammattitaitoisen näköisiä. Tämän tapaisiin doku-

mentaatioihin pätevät enimmäkseen samat säännöt, kuin mihin tahansa visuaaliseen 

julkaisuun. Lopullisessa dokumentaatiossa pitää olla yhtenäinen linja ja väriteema sekä 

elementit kannattaa olla tasattu samoille pysty- ja vaakalinjoille (Faigon 2005). Kuten 

käyttöliittymäsuunnitelmassa, myös itse dokumentin esitystavassa voi joutua tekemään 

kompromisseja. Niistä pitää löytää se kaikista toimivin ja tilanteeseen sopivin vaihtoeh-

to. Lopputuloksen pitäisi olla mahdollisimman ymmärrettävä ja selkeä, jotta suunnitel-

man pohjalta voidaan toteuttaa järjestelmän varsinainen kehitys. Mietin pitkään millä 

ohjelmilla tekisin lopullisen dokumentaation, joka koostuu kannesta, sisällysluettelosta, 

johdannosta, sivurakenteesta, käyttöliittymäsuunnitelmasta ja toiminnallisuuskuvauk-

sista. Vaihtoehtoja on monia: Adobe Fireworks, Illustrator, InDesign ja Photoshop ja 

Microsoft PowerPoint ja Word sekä Omni Group OmniGraffle. Luvussa 8.2 kerron mihin 

ohjelmiin päädyin.  

 

7.3 Lohkon luominen ja muokkaaminen 
 

Exove Maileria käyttäneenä tiesin jo entuudestaan, että lohkon luominen on yksi haas-

tavimmista tehtävistä uudessa käyttöliittymässä. Nykyisessä järjestelmässä se on to-

teutettu erittäin epäloogisesti. Lohkon luominen tapahtuu lomakekentillä, joihin sijoite-

taan HTML-koodi. Lohkolla on kehyskoodi27, jonka väliin sijoitetaan elementit, joilla 

myös on omat kehyskoodinsa.  Elementti on rivi, joka koostuu lomakekentistä. Nämä 

elementit mahdollistavat sisällön muokkaamisen viestin muokkausnäkymässä.  

 

Tällä hetkellä lohkon kehyskoodikentät on sijoitettu erittäin epäloogisesti heti näkymän 

alkuun. Myös elementin kehyskoodi on sijoitettu varsin erikoisesti peräkkäin rivin lop-

puun. Riveillä on otsikot, mutta ne on tasattu väärin, eivätkä ne ole oikean kentän 

kohdalla (kuvio 5). Jos Exove Maileria ei entuudestaan tunne erittäin hyvin, on sen 

käyttäminen melkein mahdotonta, sillä se on niin sekava ja epälooginen. Kyseinen vai-

he on hidastanut Exove Mailerin kanssa työskentelyä huomattavasti. 

                                           

27 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä wrapper 
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Kuvio 5. Exove Mailerin nykyisen version lohkon muokkausnäkymä.  

 

Halusin keksiä keinon, kuinka helpottaa staattisten kuvien liittämistä lohkoihin. Staatti-

set kuvat liitetään lohkoihin (ja myös sivupohjiin) järjestelmän kuvalle luomalla ID-

numerolla. Tarvittavan ID-numeron löytäminen on hidasta ja hankalaa. Työskentelyn 

tehostamiseksi lohkon luomis- ja muokkaamisnäkymiin oli tultava radikaaleja muutok-

sia. 

 

7.4 Viestin luominen ja muokkaaminen 
 

Viestin luominen ja muokkaaminen ovat Exove Mailerin tärkeimpiä osa-alueita, sillä 

asiakkaat käyttävät juuri näitä näkymiä kaikista eniten. Näiden osa-alueiden on oltava 

varmatoimisia ja käytettävyydeltään järjestelmän huippuluokkaa. Tavoitteena oli tehdä 

näistä näkymistä mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä sekä varata enemmän tilaa 

käytetyimmille toiminnallisuuksille. (kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Exove Mailerin nykyisen version viestin muokkausnäkymä.  

 

Huomasin kuitenkin nopeasti, että viestin luomis- ja muokkaamisnäkymistä on erittäin 

vaikea saada sekä yksinkertaisia että selkeitä samalla sisältäen kaikki tarvittavat toi-

minnallisuudet. Halusin tuoda näkymiin myös käyttöä helpottavaa ja nopeuttavaa so-

vellusmaista tuntumaa eli vähentämällä sivunlatauksia. 

 

7.5 Hakutulokset 
 

Exove Mailerista puuttuu kokonaan koko järjestelmän kattava hakutoiminto. Asiakkailta 

on tullut palautetta, että tiedon etsiminen järjestelmästä on hidasta ja hankalaa. 
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Asiakkaat usein haluavat etsiä käyttäjiä järjestelmästä. Hakutulosten esittämisen haas-

tavuus tuli yllätyksenä. Hakutuloksien listaamisessa ei ole mitään ihmeellistä, jos haet-

tava sisältö on aina samanlaista, esimerkiksi sivupohjia tai lohkoja. Ongelmia esiintyi 

haettaessa tiettyä henkilöä, sähköpostiosoitetta tai kuvaa. Varsinkin henkilöiden ja säh-

köpostien relaatioiden esittäminen osoittautui hankalaksi, sillä ne kuuluvat aina johon-

kin tiettyyn sähköpostilistaan. Näiden relaatioiden selkeä esittäminen osoittautui yllät-

tävän hankalaksi.  

 

8 Ongelman ratkaisu 
 

8.1 Järjestelmän rakenne 
 

Lähdin hahmottelemaan Exove Mailerin rakennetta piirtämällä ensimmäisen version 

sivukartasta, jolloin sain heti paremman kuvan järjestelmän laajuudesta ja tarvittavista 

näkymistä. Samalla myös määrittelin navigaation rakenteen sekä huomasin, ettei varsi-

naiselle alinavigaatiolle ole tarvetta. Tarkoituksena oli yhdistää mahdollisimman monta 

näkymää. 

 

Tyypillinen Exove Mailerin loppukäyttäjä ei yleensä käytä kuin viestit-, postituslistat- 

sekä lähetys- ja ohje-näkymiä. Tämä tieto perustuu minun ja työosuutta ohjaavan Aki-

Ville Pöykiön (2011) huomioihin. Pöykiö on ohjeistanut Exove Mailerin käyttöä loppu-

käyttäjille ja seurannut sivusta heidän käyttötottumuksiaan. Siksi päädyttiin kehittä-

mään kaksi käyttäjäryhmää: perus- ja ylläpitokäyttäjät. Näin saatiin karsittua navigaa-

tiosta linkkejä ja yksinkertaistamaan sivurakennetta (kuvio 7). Asiakkaat saavat tulevai-

suudessa tunnukset molempiin käyttäjäryhmiin. Ylläpitotunnuksia käyttäisivät esimer-

kiksi yritysten verkkovastaavat tai muut tukihenkilöt. 
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Kuvio 7. Exove Mailer -järjestelmän sivurakenne esitettynä vuokaaviona. Valkoisella tekstillä ja 

tummalla taustalla erotetut sivunpohjat näkyvät vain ylläpitokäyttäjille. Hakutulokset28 
ja asetukset29 -sivut ovat kuvattu katkoviivalla, koska ne eivät ole osa navigaatiota. 

 

8.2 Käyttöliittymäsuunnitelman dokumentointi 
 

Tekemässäni Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnitelmassa käytetään 10 pikselin ruu-

dukkojärjestelmää tasaamaan elementit kohdilleen. Käyttöliittymässä on elementeillä 

aina vähintään 10 pikselin turvaväli. Värejä käytettiin minimaalisesti ja niistäkin enim-

mäkseen harmaita ja haaleita sävyjä, sillä värien ei haluttu vievän liikaa huomiota itse 

sisällöstä. Käyttöliittymän ikonit ovat FamFamFam Silk Icons -pakettin ikoneita. Silk 

Icons -paketti on ilmainen ja vapaasti käytettävissä. Paketin ikonit ovat tyylikkäitä sekä 

selkeitä, ja ne soveltuvat erittäin hyvin verkkosivuille ja sovelluksiin. Muutin kaikki käyt-

töliittymässä esiintyvät ikonit mustavalkoisiksi, jotta nekään eivät veisi huomiota koko-

naisuudesta muodostuvalta asiasisällöltä. Käyttöliittymässä keltainen väri ilmaisee aktii-

vista linkkiä. 

 

Piirsin myös jokaisen mahdollisen näkymän käyttöliittymän, vaikka osa niistä näyttääkin 

melkein identtisiltä. Tämä lisää suunnitteludokumentin sivumäärää, mutta on varmasti 

järjestelmän toteuttajien mieleen, koska heidän ei tarvitse arvailla, mitä mistäkin ta-

pahtuu ja miltä näkymien pitäisi näyttää. Toinen ratkaiseva päätös, joka vaikuttaa 

                                           

28 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä search results 
29 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä settings 



22 

 

 

käyttöliittymän ulkoasuun, oli käyttää todentuntuisia täytetekstejä käyttöliittymänäky-

missä. Yksi vaihtoehto olisi ollut käyttää Lorem Ipsum -täytetekstiä (Adams 2001). 

Huono puoli Lorem Ipsumissa on, ettei siitä näe yhtä selkeästi listojen ja lomakekentti-

en todellista tilantarvetta. 

 

Käyttöliittymänäkymät piirsin Adobe Fireworks -suunnitteluohjelmalla, joka on suunnat-

tu näyttöpäätegrafiikkaa ja rautalankasuunnittelua varten. Fireworksin parhaita puolia 

on sen joustavuus sivupohjien suhteen, toisin kuin Power Pointissa ja OmniGrafflessa, 

Fireworksissä jokaisen sivupohjan kokoa voi muuttaa. Ohjelmaa on mukava käyttää ja 

se lisää suunnittelijan vapautta. Lopullisen suunnitteludokumentaation koostin Word-

tekstinkäsittelyohjelmalla. Suunnittelin dokumentaatiolle yhtenäisen ulkonäön, joka on 

samassa linjassa dokumentaation osaksi liitettyjen käyttöliittymänäkymien kanssa.  

 

8.3 Lohkon luominen ja muokkaaminen 
 

Koska lohkon luomis- ja muokkausnäkymät ovat Exove Mailerin käyttöliittymän suurim-

pia kompastuskiviä, oli näiden näkymien suunnitteluun kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Lohkon luomis- ja muokkausnäkymistä tehtiin selkeämmät ja käyttäjäystävällisemmät 

järjestelemällä lomake-elementit loogisemmin ja lisäämällä käyttäjälle mahdollisuus 

piilottaa tarpeeton tieto näkyvistä. Hyödynsin vedä ja pudota -suunnittelumallia (Scott 

& Neil 2009, 25), joka mahdollistaa lohkon sisällä olevien elementtien järjestyksen 

muuttamisen hiirellä vetämällä. Nykyisessä järjestelmässä lohkon sisällä olevien ele-

menttien järjestystä ei voi muuttaa ollenkaan. 
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Kuvio 8. Exove Mailerin lohkonmuokkausnäkymän käyttöliittymäsuunnitelma.  

 

Elementin voi myös jatkossa poistaa ilman sivunlatausta. Jokaisen elementin voi tarvit-

taessa sulkea (pienentää) kuten myös lohkon ylä- ja alakehyskoodikentät (kuvio 8). 

Käytin lohkon sisällä olevien elementtien erottelussa Zebra-raidoitusmallia (Toxboe 

2008a). Lisäksi helpotettiin staattisten kuvien sisällyttämistä lohkoihin lisäämällä sivu-

palkkiin kuvanselaustyökalun, joka näyttää esikatselukuvan sekä kaiken tarvittavan 

tiedon, kuten kuvan nimen, ID-numeron ja lähetysajankohdan. Oletusasetuksena ku-

vanselaustyökalu on suljettu, sillä sitä ei aina tarvita.  

 

8.4 Viestin luominen ja muokkaaminen 
 

Exove Mailerin viestinluomis- ja muokkausnäkymät ovat siedettäviä käytettävyydeltään 

ja toiminnallisuuksiltaan. Haastavin tehtävä oli ryhmitellä ja järjestellä käyttöliittymän 

elementit loogisemmin. Lisäsin kuitenkin yhden käytännöllisen toiminnallisuuden: mah-

dollisuuden luoda viestistä tekstiversion yhdellä hiiren napsautuksella. Ryhmittelyssä 
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käytettiin apuna välilehtisuunnittelumallia (Kalbach 2007, 70), jonka avulla on helppo 

jaotella sisältöä sekä piilottaa vähemmän tärkeää sisältöä.  

 

Viestiin liitettyjen lohkojen kanssa työskentelyä helpotettiin ja nopeutettiin sovellusmai-

sella ratkaisulla, jossa valtaosa toiminnallisuuksista toteutetaan ilman sivunlatausta 

(kuvio 9). Tämä parantaa käytettävyyttä huomattavasti, sillä käyttäjä ei hukkaa sijain-

tiaan ja näkee suoraan tekojensa vaikutukset käyttöliittymässä (Nielsen 2005a). Viestiin 

liitettyjen lohkojen järjestystä voi muuttaa hiirellä vetämällä vedä ja pudota 

-suunnittelumallin mukaisesti (Scott & Neil 2009, 25). Viestin ja liitteiden asetukset 

sekä lohkot on myös mahdollista sulkea. Viestiin liitettyjen lohkojen erottelussa käytet-

tiin Zebra-raidoitusmallia (Toxboe 2008a). Viestinluomis- ja muokkausnäkymiin lisättiin 

myös kuvanselaustyökalu (ks. 8.3 Lohkon luominen ja muokkaaminen). 

 

 

Kuvio 9. Exove Mailerin viestinmuokkausnäkymän käyttöliittymäsuunnitelma.  
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8.5 Hakutulokset 
 

Ensimmäisessä tekemässäni hakutulosnäkymässä oli samantapainen hyvin järjestelmäl-

linen rakenne kuin muissakin järjestelmän taulukoissa. Hakutuloksien yhteydessä halut-

tiin esittää käyttäjälle hakutulosten relaatiot eli mihin alueeseen hakutulos kuuluu sekä 

linkin mahdolliseen postituslistaan. Esimerkiksi jokin tietty sivupohja kuuluu sivupohjat-

alueeseen. Henkilöt ja sähköpostiosoitteet kuuluvat postituslistat-alueeseen sekä lisäksi 

johonkin tiettyyn postituslistaan.  

 

Internethakukoneista otettiin mallia, miten esittää selkeästi hakutulokset ja niihin liitty-

vät relaatiot. Esimerkiksi Googlen hakutuloslistaus ei ota mitään kantaa haettavaan 

sisältöön vaan pelkästään relevanssiin. Sovelsin samaa lähestymistapaa suunnitellessa-

ni Exove Mailerin hakutulosnäkymää (kuvio 10). Lopullisessa hakutulosnäkymässä ko-

rostetaan löydettyä asiaa, oli se sitten henkilö tai sivupohja, ja pienemmällä näytetään 

aikaleima sekä mahdolliset relaatiot. Näin hakutulosnäkymästä saatiin paljon selkeämpi 

ja joustavampi. Myös hakutuloslistauksessa hyödynnettiin toimivaksi havaittua Zebra-

raidoitusmallia (Toxboe 2008a). 

 

 

Kuvio 10. Exove Mailerin hakutulosnäkymän käyttöliittymäsuunnitelma.  
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9 Yhteenveto 
 

Exove Mailer -järjestelmän käyttöliittymäsuunnitelman toteutus on laajin suunnittelu-

työ, jonka olen tehnyt tai jota olen ollut mukana tekemässä. Exove Mailerin käyttöliit-

tymän suunnitteluprosessi oli erittäin haastava ja opettavainen. Sain suunnitteluproses-

sin aikana selkeän kuvan laajojen tietojärjestelmien suunnittelusta. Se vaatii suunnitte-

lijalta kykyä nähdä kokonaisuuksia unohtamatta yksityiskohtien huomiointia. Exove 

Mailerin käyttöliittymäsuunnittelussa ei tarvinnut kehittää konseptia tyhjästä, mutta silti 

siinä riitti paljon ideoitavaa ja suunniteltavaa.  

  

Tekemäni Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnitelman onnistumista voidaan tarkastella 

Nielsenin (2005a) kymmenen käytettävyysperiaatteen pohjalta: 

 

1. Käyttäjän tulee jatkuvasti olla tietoinen ohjelmiston tilasta. 

- Käyttäjälle ilmoitetaan selkeästi sijainti järjestelmässä. 

2. Ohjelmiston tulee käyttää käyttäjien puhumaa kieltä. 

- Järjestelmä ei käytä käyttäjien kieltä, joka on suomi. Ei muutosta nykyiseen. 

3. Käyttäjän tulee voida poistua mistä tahansa ohjelmiston tilasta. 

- Käyttäjä voi poistua mistä järjestelmän tilasta tahansa linkkien sekä peruuta 

tai tallenna -painikkeiden avulla. 

4. Ohjelman osissa tulee olla johdonmukainen sanasto ja ulkoasu. 

- Järjestelmä noudattaa johdonmukaista sekä selkeää ulkoasua. Järjestelmäs-

sä käytetty sanasto on mietitty tarkkaan. 

5. Käyttäjän virhetilanteita tulee välttää etukäteen. 

- Käyttäjän virheiden ehkäisy on pyritty miettimään käyttöliittymäsuunnitel-

massa, mutta tulevaan ohjelmakoodiin pitää kiinnittää huomiota. 

6. Käyttäjän muistitarpeen minimoiminen, toiminnat ja valinnat on tehtävä näky-

viksi. 

- Listojen ulkoasua on selkeytetty sekä kaikki lomakepainikkeet on linjattu oi-

keaan reunaan. 

7. Käyttäjät saavat itse muokata tarvitsemiaan toimintoja ja aktiivisille käyttäjille 

tulee olla pikanäppäimet. 

- Käyttäjät eivät saa muokata tarvitsemiaan toimintoja eikä järjestelmä tarjoa 

pikanäppäimiä. Aktiivisille käyttäjille on kuitenkin lisätty tiedon suodattamis-

ta ja hakemista helpottavia työkaluja. 
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8. Käyttäjän näkyviltä tulee piilottaa turha tieto. 

- Järjestelmästä on piilotettu vähemmän käytetty tieto ja varattu enemmän ti-

laa tärkeämmälle tiedolle. 

9. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja sisältää ratkaisuehdotuksia ongelmaan. 

- Virheilmoituksien ratkaisuehdotukset on huomioitu käyttöliittymäsuunnitel-

massa. 

10. Opasteiden tulee olla helposti löydettävissä ja sisältää konkreettisia ohjeita teh-

tävien suorittamiseen. 

- Järjestelmä sisältää kolmenlaisia ohjeita. Lomakekenttien perässä on lyhyitä 

ohjeita esimerkiksi ilmoitus pakollisesta tiedosta. Sivupalkista on pikaohje, 

joka tarjoaa näkymäkohtaisia ohjeita. Ohjesivulla on koko järjestelmää kos-

kevat ohjeet, joka tarjoaa tarkat sivukohtaiset ohjeet tarkentavilla kuvilla.  

 

Uusi käyttöliittymä ei tule tarjoamaan ratkaisua aivan jokaiseen Nielsenin käytettävyys-

periaatteeseen. Järjestelmästä ei aiota tehdä kieliversioita muille kuin englannin kielel-

le. Yksi syy tähän on järjestelmässä esiintyvä terminologia, joka on lähtöisin englannin-

kielisistä sanoista. Suurin osa sanoista ei taivu luontevasti esimerkiksi suomen kielelle. 

Järjestelmään ei myöskään aiota tehdä pikanäppäimiä. Lomakekentissä liikkumista hel-

potetaan sarkain-numeroinnilla30, joka ohjaa sarkaimen painalluksella kursorin seuraa-

vaan lomakekenttään. Tekemäni Exove Mailerin käyttöliittymäsuunnitelma täyttää Niel-

senin kymmenestä käytettävyysperiaatteesta 9 ja ½. Lisäksi tekemäni käyttöliittymä-

suunnitelma vastaa paremmin Exove Oy:n laatutasoa kuin nykyinen järjestelmä.  

 

Exove Mailerissa on paljon potentiaalia yksittäiseksi tuotteeksi. Tuotteistaminen ei kui-

tenkaan kuulu tähän opinnäytetyöhön, mutta sitä kannattaa vakavasti harkita jo nyt 

tulevaisuuden varalle. Exove Mailer kannattaisi tuotteistaa siten, että sen voi myydä 

myös omana pakettinaan asiakkaille tai jopa kilpailijoille. Nykyään järjestelmä tarjotaan 

kylkiäisenä isoissa projekteissa. Exove Mailerin informaatioarkkitehtuuriin ja toimintape-

riaatteeseen pitäisi tehdä radikaali muutos, sillä nykyinen tapa ei mahdollista asennet-

tujen järjestelmien helppoa päivittämistä. Nykyisin jokainen järjestelmä asennetaan 

erikseen asiakkaalle. Sen sijaan järjestelmästä voisi olla vain yksi asennus esimerkiksi 

Exove Oy:n hallinnoimalla palvelimella, joka yhdistäisi asiakkaiden tietokantoihin ja 

                                           

30 Opinnäytetyön tekijän suomennos termistä tab index 
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mahdollisille FTP31-palvelimille. Tällainen ohjelmointirajapinta (API32) mahdollistaisi sen, 

että järjestelmän päivitys tapahtuisi vain yhdessä paikassa. Näin Exove Mailerin käyt-

töönotto nopeutuisi ja järjestelmän päivittäminen olisi helpompaa. 

 

Tekemäni käyttöliittymäsuunnitelma on tärkeä osa Exove Mailer -projektia. Se määrit-

tää osan järjestelmän tärkeimmistä toimintaperiaatteista ja luo pohjan laadukkaalle 

ohjelmakoodille ja lopulliselle tuotteelle. Työn tuloksena syntynyttä kokonaisvaltaista 

suunnitteluprosessia, joka koostuu nykytilanteen, tarpeen ja kilpailijoiden kartoitukses-

ta, nykyisen järjestelmän käytettävyyden analysoinnista sekä suunnittelussa hyödynne-

tyistä suunnittelumalleista, voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa suunnittelu-

projekteissa. 

  

                                           

31 FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol, joka on TCP-protokollaa käyttävä tiedoston-

siirtomenetelmä kahden tietokoneen välillä. 
32 Application Programming Interface 
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1. Introduction 

 

Foreword This documentation defines the new user interface of Exove Mailer -system. 

Usability is the main focus of the new user interface. This documentation is 

intended for Exove Ltd. employers. If you have any questions related to the 

documentation, please come and ask. I can also provide the wireframes on 

their own separate document if needed. 

 

HTML Visual layout should be flexible. Layout should use all the screen space 

Layout available. Layout should also handle the situations when the browser window is 

narrowed or screen resolution is very low.  

 

Document On the wireframe images yellow color indicates active item. All of the links are 

Description presented by blue color. Example texts in the form-fields uses Italic for 

separate them from the actual content. All form elements are the standard 

(Mac) form elements. Icons used in the wireframes are grayed for not 

distracting the reader. Red color on the documentation indicates suggestion or 

something that need later on more considering. 

 

Terminology DYNAMIC - Functionality does not cause view to reload. Actual functionality is 

done using JavaScript-programming or AJAX-techniques.  

DIALOG - Can be implemented ether using JavaScript native confirm-dialog or 

jQuery UI Dialog -plugin (http://jqueryui.com/demos/dialog/). 

STRIPED - List of items is colored using even odd background colors. 

TOGGLE - Area can be opened and closed dynamically. If area is opened it will 

be closed and vice versa. 

 

Work flow of a basic user 

 

Basic user usually gets a readymade message and mailing list. 

 

Work flow of an admin user 

 

Message creating and sending work flow from an admin user point of view. 

 

http://jqueryui.com/demos/dialog/
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2. Sitemap 

 

 

 

Description System has two user groups: basic and admin users. Dark background and 

white text represent templates that are only visible to admin users. Navigation 

doesn’t contain “Settings” and “Search results” even that those basically are on 

the same level in template hierarchy. 

 

Logged in basic user navigation structure 

 - Messages 

- Mailing Lists 
- Uploads 

- Help 
 

Logged in admin user navigation structure 

 - Messages 

- Mailing Lists 
- Templates 

- Blocks 
- Uploads 

- Help 

- Admin Tools 
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3. General Structure 

 

 

 

Description All of the templates contain the same general structure.  

 

Header Logo has the name of the client under the text “Exove Mailer”. Client can 

change the logo. More information of changing the logo on pages 34 to 36. See 

page 38 for more details of the “System Wide Search” -tool. Username and link 

to the Settings-view is located in left side of the “System Wide Search” -tool. 

See page 38 for more details of the Settings-page. 

 

View “View Title” always follows the same format as navigation. Navigation can 

Title have one or two levels example: Messages (one level), “Messages › Edit 

Message” (two levels).  
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Content Content area contains ether lists or forms. Lists contains a “Filter Tool” at the 

Area top of the list. If the list is over 20 items long there will be Pagination at the 

bottom of the list. See page 5 for more details. 

 

Note The size of the list items can be increased if 20 items seems to be too short.  

 

Form contains always a Cancel-button for returning to the previous view. Forms 

have two Save-buttons: Save and Save & Close. Save-button saves the changes 

and refreshes the view. Save & Close -buttons saves the changes and returns 

to the parent view, which usually is a list. 

 

Sidebar Each template has its own sidebar content. Most of the templates have “Back 

to Top” -link in bottom of the sidebar. At some templates there is no need for 

“Action Menu” in the sidebar (e.g. “Messages › Send”). “Quick Help” -area is 

always included to the sidebar excluding the Help-view. 

 

Footer Footer contains an Exove Ltd. copyright mention and timestamp (year). There 

could also be email link to client’s webmaster. 
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4. General Functionalities 

 

This chapter describes the system wide general functionalities that have the same basic 

behavior. 

 

Filtering Tool At the top of the list is “Filtering Tool” for finding certain items from the list 

(DYNAMIC). There is also a possibility to list all of the list items. If the list is 

over 20 items long there will be Pagination at the bottom of the list. All of the 

list items can be displayed by clicking the “List all …” -link. 

 

 

 

Sorting All of the lists can be sorted by descending or ascending order (DYNAMIC). 

Lists can be sorted by clicking all of the table headings except the following 

two: Actions and Thumbnail. Direction of the sorting is indicated using Arrow 

down or up -icons. Table heading can also be highlighted for clarification. 

 

 

 

Actions There are three common functionalities in the lists: Copy, Edit and Delete. 

Copy clones the data related to the item and creates new table row on top of 

the list (DYNAMIC) with same content except adding a text (Copy) at the end 

of the Name and updates the Id-number and Creation time. 

Edit directs user to the item specified editing process. 

Delete removes the data related to the item and removes the table row from 

the list (DYNAMIC). Deleting always displays a confirm DIALOG to user. The list 

will be STRIPED after the Delete-function. 

 

Pagination First view -link jumps to the first view of the Pagination. Last view -link jumps 

to the last view of the Pagination. If there is no views before or after, the links 

will be disabled (grayed). Pagination views are listed from 1 to 10. After that 

there are 3 dots and a last available view. 
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Image User can quickly browse images by using the “Image Browser” -tool. Default 

Browser state of the “Image Browser” -tool is closed. After the Plus-icon is clicked the 

image content will be fetched DYNAMICALLY. Throbbler will be displayed 

during the time images are loading. “Image Browser” -tool’s content is built 

from: Image, Id, Filename and Upload-time.  

 

Note The “Image Browser” -tool is just a suggestion.  

 

   “Image Browser” -tool closed       “Image Browser” -tool opened 
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5. General Styling 

 

This chapter describes the overall general styling of the system. Given font-sizes are guidelines 

for the developer to decide which works for the best. Reason for this is that the designing 

programs renderers the fonts differently than the web browsers.  

 

Font-Type Arial or Verdana (note that Verdana is wider than Arial) 

 

Font-Sizes Exove Mailer -logo 24px-28px 

  Customer’s Name 18px-20px 

View Title  18px-20px 

  Navigation  16px-18px 

  Quick Help  12px-14px 

 

All lists and forms are using 14px-16px font-sizes. 

Same guideline applies to the inline help-texts (in forms). 

 

Font-Colors All the links are blue (#000099). 

 

Form elements (e.g. input and select) can use ether grey (#66666) or black 

(#000000) color. Same guideline applies to the inline help-texts (in forms). 

Make sure only one type of styling is used in all of the forms and help-texts. 

 

List items and paragraphs (e.g. “Quick Help” -area) 

 

Text There is no underlining in the links. The inline help-texts can use Italic if it 

Decoration helps usability (to separate the help-text from the actual content). 

 

Icons Suitable icons can be found from the FamFamFam Silk Icons -pack 

http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ 

 

Note  These styles are more of guidelines than strict rules.  

http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/
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6. System-Messages 

 

 

 

Description There are three kinds of “System-Messages”: Success, Warning and Error. 

“System-Messages” should be clear and informative. In Warning and Error 

cases the “System-Message” should provide a solution or instructions to the 

problem. User can close the “System-Message” by clicking the Cross-symbol.  

 

Success User has accomplished a task successfully e.g. user sends or 

removes item. Identification: Success-icon and green color. 

 

Warning User has made an error e.g. user doesn’t fill mandatory field in 

a form. Identification: Warning-icon and yellow color. 

 

Error There is a critical error that is most likely occurring because of 

an actual error in the system or user is trying to hack the 

system. Identification: Error-icon and red color. 

 

Note  The “System-Messages” copytexts will be written later on. 
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7. Login 

 

 

 

Description Login-view is the first view of the system. Login form contains Username and 

Password -fields. If username or password is forgotten user can click the 

“Forgot your username or password?” -link to reset password. 

 

 

8. Reset Password 

 

 

 

Description “Reset Password” -view of the system. User has clicked the “Forgot your 

username or password?” -link on the login page. User can order new password 

via email. The email also contains the username if user has forgotten it. 
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9. Message (Main View) 

 

 

 

Description Messages-view is the main view of the system. Every list that has the “Filtering 

Tool” and Pagination -functionality follows the same basic functionalities. 

 

Sidebar Messages-view sidebar contains quick functionalities for creating a new: 

Message, “Mailing List”, Template and Block. “New Template” and “New Block” 

-functionalities are only available for the admin users.  

 

Actions Send-function directs user to the sending process of the message (see pages 

18 to 19 for more details). See page 5 for details of Copy and Delete. See 

pages 15 to 17 for details of Edit. 
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10. Message › New Message (Edit Content) Part 1 

 

 

 

Description User has clicked the “New Message” -link on the Messages-view. When creating 

a new message, this is the first view user will see. User need to first select a 

template to be used from the template dropdown. In this view “Attachment 

Settings” represent that the area is closed. See page 5 for more details of 

“Image Browser” -tool in the sidebar. 

 

Message “Message Settings” -area is the upper box that contains all the basic settings of 

Settings the message. All of the fields in the “Message Settings” -area are mandatory. 

See it closed on page 17. 

  

Charset Message charset can be UTF-8 or ISO-8859-15. UTF-8 is more recommended 

to be used. 

 

Tab Tab-area contains five tabs: “Edit Content”, “Preview Message”, “Text Version”, 

Area  “View Source” and “Edit Source”. Tab-areas are presented on the pages 11 to 

17. Tab-area will change DYNAMICALLY. 

  

Attachment “Attachment Settings” -area is the bottom box that contains all the attachment 

Settings related settings. Default stage of the area is closed. See it opened on page 12. 
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10. Message › New Message (Edit Content) Part 2 

 

 

Description User has selected from the template dropdown a “Generate Template from 

External URL” -option. After that the “External URL” -field becomes visible. To 

that field user types an URL-address where the static HTML-newsletter can be 

found. 

 

 

Description User has clicked the Generate-button. After that the static template will be 

created based on the External HTML and the input-field changes to static text 

and Generate-button changes to Edit-button. 
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11. Message › New Message (Preview Message) 

 

 

 

Description “Preview Message” -tab displays a visual preview of the message (how it looks 

in the browser aka. rendered version). 

 

Attachment User can attach uploaded attachments to the message or upload new 

Settings attachment using this form. After the upload the attachment can be also found 

on the “Uploads › Attachments” -view. User can send multiple attachments by 

compressing them to zip. See page 15 how selected or uploaded attachments 

behaves. 
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12. Message › New Message (Text Version) 

 

 

Description “Text Version” -tab displays a text version of the message. User can 

automatically generate text version by clicking the “Generate Text Version” 

-link. However, this functionality cannot be used when dealing with external 

content. 

 

13. Message › New Message (View Source) 

 

 

Description “Text Version” -tab displays the email source of the message. This view is 

mainly for developers and for debugging. 
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14. Message › New Message (Edit Source) 

 

 

 

Description “Edit Source” -tab displays the HTML of the generated content. This view is 

only available when dealing with external content because the readymade 

templates and blocks would go out of sync. 
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15. Message › Edit Message (Edit Content) 

 

 

 

Description User has clicked an Edit-link in the Message-view. This view represents a 

readymade message (with non external content). “Edit Source” -tab is disabled 

when dealing with readymade templates and blocks. 

 

Block User can add readymade blocks from the “Add New Block” -dropdown and by 

Actions clicking the Add-button. The block is added to the top of the block list. 

Structure of the block depends on how it’s been made. User can change the 

order of the blocks by dragging the blocks from the title or the Arrows-symbol. 

After the order change the blocks are STRIPED. User can remove the block by 

clicking the Cross-symbol. This will display a DIALOG to user. User can TOGGLE 

the Block-area by clicking the Minus/Plus -symbols.  
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16. Message › Edit Message (Preview Message) 

 

 

 

Description See description on the page 11. 

 

Attachment When user selects an attachment from the dropdown, the “Included 

Settings Attachments” -area becomes visible and displays the selected attachments in 

there (DYNAMIC). Uploading the attachment does not need to be dynamic. 

After clicking the Upload-button, the “Included Attachments” -area becomes 

visible. By clicking the Cross-symbol user can remove the attachment from the 

message (DYNAMIC). This doesn’t physically remove the attachment from the 

server and from the Uploads-view. 
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17. Message › Edit Message (Text Version) 

 

 

Description See description on the page 12. 

 

18. Message › Edit Message (View Source) 

 

 

Description See description on the page 12. 
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19. Message › Send Message (Now) Part 1 

 

 

 

Description User has clicked a Send-link in the Messages-view. See page 8. User need to 

select a “Mailing List” to be able to send the message. User can return to the 

Messages-view by clicking the Cancel-button. 

 

19. Message › Send Message (Scheduled) Part 2 

 

 

 

Description User has clicked “Scheduled sending” -checkbox. User need to specify the date 

and time when the sending will take place. User can pick the date from the 

Datepicker utility (jQuery UI) or type it manually in to the Date and Time 

-fields. See next page for Send-button specification. 
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19. Message › Send Message (Recurring) Part 3 

 

 

 

Description User has clicked “Recurring sending” -checkbox. User need to specify the date 

and time when the recurring sending will start and weekdays when the sending 

will take place. 

 

Send Sending the message will display a DIALOG to user. Dialog should display the 

Button name of the message and which mailing list is being used. 

 

 

Note There might not be any use for “Recurring Sending” -functionality because 

sending the same message over and over again is usually interpreted as 

spamming. This functionality can be implemented in very late stage of the 

project. 
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20. Mailing Lists 

 

 

 

Description “Mailing Lists” -view of the system. 

 

Sidebar User can create a new mailing list by clicking the “New Mailing List” -link. See 

page 21 for details of creating a new mailing list. 

 

Actions See page 5 for details of Copy and Delete. See page 22 for details of Edit. 
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21. Mailing Lists › New Mailing List 

 

 

 

Description User has clicked “New Mailing List” -link in the “Mailing Lists” -view. 

 

Form “New Mailing List” -form contains following fields: “Mailing List Name”, 

“Description (optional)” and “Recipients Import” -functionality. 

 

Sidebar “Quick Help” -area contains instructions for uploading the CSV-file. 
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22. Mailing Lists › Edit Mailing List 

 

 

 

Description User has clicked an Edit-link in the “Mailing Lists” -view. 

 

Form Otherwise same as on the page 21 but displays a “Creation Time” and adds 

functionality for exporting the mailing list to a CSV-file.  

 

Sidebar “Quick Help” -area contains instructions for uploading the CSV-file. 

 

Recipients User is a subscriber in the mailing list if the subscription checkbox is checked 

List (DYNAMIC). Green color indicates that the user is subscriber and red color 

indicates that the user is non-subscriber. Recipients-list is possible to filter by 

type: All, Subscribers and Non-subscribers. “All” is the default state. 

 

Actions See page 5 for details of Delete. See page 24 for details of Edit. 
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23. Mailing Lists › New Recipient 

 

 

Description User has clicked “New Recipient” -link in a certain “Edit Mailing Lists” -view. 

 

Form “New Recipient” -form contains following fields: Title, “First Name”, “Last 

Name”, “Email (mandatory)” and following radio-buttons: Gender and 

Subscriptions. Subscription default state is active. Name of the “Mailing List” is 

displayed on top of the form. 

 

Sidebar “Quick Help” -area will contain instructions for the form. 

 

24. Mailing Lists › Edit Recipient 

 

 

Description User has clicked an Edit-link in a certain “Edit Mailing Lists” -view. 

 

Form Otherwise same as “New Recipient” -form but displays a time when the 

recipient is added. 
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25. Templates 

 

 

 

Description Templates-view of the system. 

 

Sidebar User can create a new template by clicking the “New Template” -link. See page 

25 for details of creating a template. 

 

Actions See page 5 for details of Copy and Delete. See page 26 for details of Edit. 
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26. Templates › New Template 

 

 

 

Description User has clicked “New Template” -link in the Templates-view. 

 

Sidebar “Quick Help” -area contains instructions for creating a template. Sidebar also 

contains the “Image Browser” -tool. See page 5 for more details. 

 

Form “New Template” -form contains following fields: “Template Name”, “Description 

(optional)” and large textareas for template’s Header and Footer -HTML 

content. 
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27. Templates › Edit Template 

 

 

 

Description User has clicked an Edit-link in the Templates-view. 

 

Sidebar “Quick Help” -area contains instructions for creating a template. Sidebar also 

contains the “Image Browser” -tool. See page 5 for more details. 

 

Form “New Template” -form contains following fields: “Template Name”, “Description 

(optional)” and large textareas for template’s Header and Footer -HTML 

content. 

 

Info Middle of the template’s Header and Footer -fields is an “Info Area” that 

Area displays how many messages the template is being included. This functionality 

may help user to determine is the template being used and can it be removed 

safely.  

 

Note “Info Area” is just a suggestion. 
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28. Blocks 

 

 

 

Description Blocks-view of the system. 

 

Sidebar User can create a new block by clicking the “New Block” -link. See page 28 for 

details of creating a block. 

 

Actions See page 5 for details of Copy and Delete. See page 29 for details of Edit. 
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29. Blocks › New Block 

 

 

 

Description User has clicked “New Block” -link in Blocks-view. 

 

Sidebar “Quick Help” -area contains instructions for creating a block. Sidebar also 

contains the “Image Browser” -tool. See page 5 for more details. 

 

Form “New Block” -form contains following fields: “Block Name” and large textareas 

for block’s Header and Footer -HTML content. User can add new block elements 

by clicking the “Add Element” -button. Upper button will add a new empty 

element to the beginning of the element area and lower button will add the 

new element to the bottom of the element area. 
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Element In the middle of the Header and Footer -fields is an area for the block 

elements. At least one block element is requested. User can change the order 

of the elements by dragging the element from the Arrow-symbol. After the 

order change the elements are STRIPED. User can remove the block by clicking 

the Cross-symbol. This will display a DIALOG to user. User can TOGGLE the 

element area by clicking the Minus/Plus -symbols.  

 

Element contains the following fields: “Element Name”, “Start Element HTML”, 

“Inline Style”, “End Element HTML” and “HTML Tag” -dropdown. The dropdown 

contains following HTML-tags in this order: a, span, img, p, h1, h2, h3, h4, h5 

and div. 
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30. Blocks › Edit Block 

 

 

 

Description User has clicked an Edit-link in the Blocks-view. 

 

Sidebar “Quick Help” -area contains instructions for creating a block. Sidebar also 

contains the “Image Browser” -tool. See page 5 for more details. 

 

Form See page 30 for more details. 
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31. Uploads › Images 

 

 

 

Description “Uploads › Images” -view of the system. 

 

Sidebar “Quick Help” -area will contain instructions for uploading images and 

attachments. 

 

Actions See page 5 for details of Delete. 

 

Note  Images cannot be edited. 
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32. Uploads › Attachments 

 

 

 

Description “Uploads › Attachments” -view of the system. 

 

Sidebar “Quick Help” -area will contain instructions for uploading images and 

attachments. 

 

Actions See page 5 for details of Delete. Clicking an Edit-link allows user to 

DYNAMICALLY edit the name of the attachment. At this point the row is 

highlighted and Edit-link changes to Save-link and Delete-link changes to 

Cancel-link. Save-link saves the data and returns the state to normal. Cancel-

link returns the state of the row back to normal and discards any changes 

made. 
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33. Help 

 

 

 

Description Help-view of the system.  

 

Content Content-area contains detailed instructions to all the views of the system along 

with a help of images (screenshots). Help-view can be separated to two 

sections: for basic users and for admin users.  

 

Sidebar Sidebar contains a “Jump Menu” which has links to all of the Help-view 

categories. 

 

Note Instructions will be written after the new user interface is implemented. 
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34. Admin Tools Part 1 

 

 

 

Description “Admin Tools” -view of the system. This view is purely for admin users only. 

 

Queue Displays message count that has been sent or is waiting for sending to begun. 

Status Informs the sending process status and how long the sending will take. 

 

Form Admin user can upload a company logo to the system which replaces the 

original “Exove Mailer” -logo. If the logo is later on removed, the original 

“Exove Mailer” -logo will be displayed. Admin user can TOGGLE the form area. 
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Status “Status Messages” -list informs the admin user how successful the sending 

Messages processes have been. Green color indicates successful sending process and red 

indicates that there have been error(s) during the sending process e.g. email 

address is not valid. Used mailing list is mentioned in the status message. 

 

Sidebar Sidebar contains “Admin Actions” and “Quick Help” -areas. “Admin Actions” 

contains following functionalities: “Purge Queue”, “Process Data” and “Clear 

Status List”. “Purge Queue” clears all the messages that are waiting to be sent. 

“Process Data” is a pure mystery. See notes from below for details. “Clear 

Status List” removes all the status messages. 

 

Note “Status Message” -texts will be specified more closely later on. “Admin Actions” 

need determine which functions are really needed.  
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34. Admin Tools Part 2 

 

 

 

Description Admin user has clicked the “Clear Status List” -button hence removing all of the 

status messages. 

 

Queue Displays text “Empty” -informing that there are no messages in queue or being 

Status sent. 

 

Form User has uploaded a logo which has replaced the original “Exove Mailer” -logo. 

Uploaded image and help text is displayed on the right side of the form. When 

moving the mouse cursor on top of the image, a Cross-symbol will appear to 

the upper right corner. Image can be removed by clicking the Cross-symbol. 

This functionality will display a confirm DIALOG to user. 
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35. Settings 

 

 

 

Description Settings-view of the system. 

 

Form Settings-form displays a username and allows user to change the used email 

address and password. Cancel-button will direct user to the main view 

(Messages). Save-button will refresh the view and displays ether success or 

warning system-message. Warning system-message is displayed e.g. if user 

leaves Email or Password -fields empty. 

 

Note Settings-view need more specification (is it really needed etc.).  
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36. Search Results 

 

 

 

Description “Search Results” -view of the system. User has typed “campaign” to the 

“System Wide Search” -tool (upper right corner). 

 

Search Results List 

 “Search Results” are listed by the most significant factor. List item contains: 

link, timestamp (added, creation or upload time) and area where the “Search 

Results” -item belongs to. The link directs the user to the editing view (“Edit 

Message”, “Edit Mailing List”, “Edit Recipient”, “Edit Template” or “Edit Block”) 

except in image or attachment cases. In those cases user is directed to the 

right Upload-view. If the “Search Result” -item is a recipient (person or email 

address), area displays the “Mailing List” where that recipient belongs to.  

 

Notes “System Wide Search” -tool is just a suggestion. SOLR could be possible 

implementation method. 
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