Pikatestit
yhtä kaikki tyylikkäitä. Väriteeman lisäksi saattavat myös sivujen rakenne ja tekstityylit muuttua. Yläpalkin päälle ei toistaiseksi
ole mahdollista kirjoittaa sivuston
logoa. Kokonaan oman yläpalkin
käyttäminen onnistuu kyllä.
Sivuston rakenne on muokattavissa melko vapaasti. Oikeaan
palstaan voi sijoittaa monenlaisia
elementtejä, esimerkiksi uutisten
tai kauppatavaroiden nostoja.

Perusominaisuuksiin kuuluu
500 megatavua kotisivutilaa, asiakaspalvelun sähköpostilla ja kävijätilastot. Lisäksi on mahdollista
ostaa erilaisia lisäominaisuuksia.
Tarjolla on esimerkiksi blogi,
keskustelupalsta, kuva-albumi, tapahtumakalenteri ja uutiset. Urheiluseurojen laajat erikoisominaisuudet sisältävät pelaajakortteja ja automaattiset tilastot. Lisäominaisuudet ovat järjestään
monipuolisia ja helppokäyttöisiä
paketteja, siis useinkin hintansa
arvoisia.
Myös verkkokauppa on toteutettu hyvin. Ostokset voi maksaa
vaikkapa suomalaisten pankkien verkkomaksulla. Verkkokaupan
voi säätää arpomaan tuotenostoja sivuston oikeaan palstaan.
Sivustolle voi ostaa oman fi,
com tai net-verkkotunnuksen Kotisivukoneen kautta.

 Sivua muokataan yläreunan välilehtien ja vasemman reunan ulkoasueditorin avulla.

Omat nettisivut
kuukausimaksulla

Kotisivukonetta saa kokeilla ilmaiseksi ensimmäiset kaksi viikkoa. Tässä ajassa moni käyttäjä
jää varmasti koukkuun, koska Kotisivukone on
hyvin öljytty masiina nettisivuston rakentamiseen.

A

luksi Kotisivu-nettisivupalvelun käyttäjän on valittava, onko sivusto tarkoitettu yksityis-, järjestö- vai yrityskäyttöön. Valinta ei vaikuta
mitenkään sivuston teknisiin ominaisuuksiin, vaan ainoastaan hinnoitteluun ja käyttäjän oikeuksiin.
Esimerkiksi yksityiskäyttäjä ei saa
käyttää sivustoaan kaupalliseen
tarkoitukseen.
Outoa kyllä tällaisista rajoituksista ei ole mitään mainintaa
käyttäjän hyväksymissä ehdoissa
eikä Kotisivukoneen ohjeissa. Kotisivukoneen edustaja lupaili, että
lisenssejä päivitetään lähitulevaisuudessa. Vinkkinä mainittakoon,
että isokin kaveriporukka voi ilmeisesti valita edullisen yksityislisenssin, ellei kyseessä ole rekiste-
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röitynyt järjestö.
Seuraavaksi pitää valita sivun
nimi, osoite (esimerkiksi utopia.
kotisivukone.com), maksulliset lisäominaisuudet ja kuvateema.
Sitten sivusto onkin jo netissä.

Käyttöliittymä on tyylikäs ja
hiottu. Perusasiat oppii nopeasti, varsinkin kun Kotisivukone ohjeistaa käyttäjää hyvällä suomen
kielellä.
Kun hiiren vie vaikkapa tekstipalstan tai sivuston päävalikon
päälle, ilmestyy sen vasempaan
yläkulmaan salamaikoni, jota klikkaamalla kohdetta voi muokata.
Tekstieditorissa on kaksi piirrettä, jotka tekevät siitä huipun.
Ensinnäkin tekstiä voi kopioida Wordista niin, että vain netti-

sivuilla toimivat muotoilut säilyvät. Toiseksi editori tukee kappaletyylejä. Kuvien lisääminen tapahtuu Tiedostoselaimen kautta.
Tarvittaessa kuvia voi kääntää tai
niiden kokoa voi muuttaa.
On hauskaa kokeilla erilaisia sivupohjia, sillä ne ovat keskenään riittävän erilaisia, mutta

Erillisen hinnoittelun takia Kotisivukonetta voi suositella sekä
yrittäjille että yksityisille käyttäjille. Jo perusominaisuudet riittävät tyylikkään kotisivun tekemiseen. Lisäominaisuuksia voi lisäillä
myöhemmin tarpeen mukaan.
Vaikka kuukausimaksut saattavat nousta korkeaksi, saa rahalle
myös vastinetta. Aikaa ja hermoja säästyy, kun monipuoliset lisäominaisuudet voi ostaa valmiina
pakettina. Kotisivun päivittäminen netissä on miellyttävää ja vaivatonta. ■
MIKKO LEHTINEN

Kotisivukone
Valmistaja:
Vaatimukset:
Hinnat:

Ideakone, www.kotisivukone.ﬁ
Internet Explorer 6.0 tai Firefox.
Vuoden sopimus; yksityishenkilö 5 euroa/kk, yhdistys 15 euroa/
kk, yritys 19 euroa/kk.
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