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Anygraaf Oy on suomalainen ohjelmistotalo, 
jolla on vahva kokemus median sisällön 
suunnittelun ja hallinnan järjestelmistä sekä 
ilmoitus- ja tilaaja hallinnan tuotannon kokonai-
suuden tarpeista. Ohjelmistot on suunniteltu 
ja tehty huomioiden monikanavaisuuden 
vaatimukset ja eri jakelu kanavat. 

Tuotekehityksen, myynnin ja tuen parissa 
työskentelee Euroopassa noin 80 henkilöä, 
joista lähes puolet Suomessa. Anygraaf Oy on 
kokonaisuudessaan henkilökunnan omistuk-
sessa. Kaikki kehitystyö tapahtuu Suomessa.

Anygraaf kehittää järjestelmiä tiiviissä yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa.

Viisi syytä valita Anygraaf
Tuotekehitys – Anygraafin liikevaihdosta suun-
nataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus – monien asiakkaiden kanssa on 
tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa – 
Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua 
edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään 
asiakaskontaktiin.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä 
parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoi-
minnan kehittämiseen. Useat kehitysideat 
tulevat asiakkailta.

Kokemus – pitkä kokemus asiakaskunnan 
toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea 
asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren 
vaiheissa. 

Kotimaisuus – Anygraafin strategia on pitää 
tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehi-
tys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

WebNeo on Firefox-selaimessa toimiva tekstieditori, 
joka mahdollistaa artikkelin kirjoittamisen ja sen siir-
tämisen suoraan toimitusjärjestelmään mistä tahansa 
Internet-yhteydellä varustetusta tietokoneesta.  
Mikäli toimituksen työnkulkuratkaisut sallivat, 
WebNeo tarjoaa tämän lisäksi kirjoittajalle mahdolli-
suuden nähdä kirjoitetusta jutusta ja valituista kuvista 
taittopohjaan sijoitettu esikatselu!

Talleta juttu järjestelmään mistä tahansa!
Artikkeli kirjoitetaan WebNeossa valmiiseen artikkelipohjaan. Artik-
kelityypistä riippuen valitaan elementit, jotka juttuun halutaan (esim. 
otsikko, ingressi, faktalaatikko, jne.) Tekstielementteihin voidaan 
määritellä tarvittavat tyylit ja korostukset. WebNeo-käyttöön sopiva 
pohja toteutetaan asennusvaiheessa.

Tarvittavat tyylimääritykset ja korostukset tehdään WebNeossa.

Liitä juttuun kuvat!
WebNeon selainnäkymässä voidaan juttuun liittää myös tarvittavat 
kuvat joko lataamalla ne jutun mukana tai valitsemalla ne tarjolla ole-
vista jo järjestelmään tuoduista kuvista. Kuvateksti liitetään kuviin.

	 –	WebNeo
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Katso esikatselusta, miltä taitettu juttu näyttää!
Järjestelmään tallennetut tekstit ja kuvat yhdistetään palvelimella val-
miiseen InDesign-pohjaan ja käyttäjä näkee ne välittömästi esikatselu-
välilehdellä. Tekstiä voi kirjoittaa lisää tai tiivistää tarvittaessa.

Juttu ja kuva yhdistetään ennalta valittuun taittopohjaan.

Mainio lisä Anygraafin ennakoivaan taittoon
WebNeo toimii Doriksen (2.6) kanssa ja on laajennettavissa myöhem-
min myös Neo Publishing Solutionin osaksi. Parhaimmillaan WebNeo 
on Anygraafin ennakoivan taiton konseptin yhteydessä. Sisällöntuot-
tajat voivat kirjoittaa tekstit valmiiksi sopivaan mittaan ja tarkistaa 
ulkoasun mistä tahansa. Myös kuvaajat voivat valita juttuihin sopivat 
kuvat ja ladata ne järjestelmään vaikkapa suoraan kuvauspaikalta. Myös 
valitun kuvan sopivuus käytettyyn taittopohjaan voidaan tarkistaa 
helposti esikatselusta.

Avustajakin kirjoittaa oikean mittaisen jutun?
Jos kolumnistilla, vakiopalstan pitäjällä tai vaikkapa horoskoopin 
laatijalla on WebNeo, pääsee hän kirjoittamaan oikean mittaisen jutun 
suoraan taittoon. Käytössä ei tarvitse olla Anygraafin ennakoivan 
taiton konseptia, vaan taittopohjat voidaan tehdä normaalin taittotyön 
aikana.  
 
Kun sisällöntuottaja näkee esikatselun, hän voi tarvittaessa laventaa tai 
tiivistää omaa tekstiään jo kirjoitusvaiheessa. Päätoimittajakin saat-
taisi mielellään kirjoittaa oman palstansa joskus vaikkapa kesämökin 
laiturinnokassa!

Mozilla Firefox
Järjestelmä toimii Mozilla Firefox selaimella. WebNeon seuraava versio 
tulee tukemaan useampia selainvaihtoehtoja.
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