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Mikä on verkkosivustonne tavoite? 

Verkkosivustomme päätavoitteena on tarjota tietoa opiskelijoillemme ja 
potentiaalisille opiskelijoille. Meillä on useita etäopiskelumahdollisuuksia, 
verkkokursseja ja kursseja, joihin voi osallistua sekä paikan päällä 
että verkossa. Lisäksi meillä on monia aktiivisia viikonloppukursseja, 
joihin opiskelijat osallistuvat pääosin verkossa, mutta tulevat yhdeksi 
viikonlopuksi kampukselle intensiiviopiskelujaksolle. Osana Harvardin 
yliopistoa haluamme kaiken olevan mahdollisimman korkeiden standardien 
mukaiset. Haluamme voida ylpeästi kertoa olevamme osa Harvardia.

Teillä on juuri ollut kaksi verkkosivuston uudistusta. 
Miksi koette, että Siteimprove on välttämätön työkalu 
uudistuksen onnistuneeseen toteutukseen?

Joskus todetaan: ”Meidän on korjattava nämä virheet projektin aikana.” 
Virheet eivät kuitenkaan välttämättä tule korjatuksi testiympäristössä. 
Siteimprove on kuin punakynä. Se kertoo virheistä ennen sivujen julkaisua. 
Meillä oli useita linkkejä, jotka ohjasivat vääriin paikkoihin ja Siteimproven 
raporttien ansiosta saimme korjattua ne ennen kuin julkaisimme uudet 
sivut.

Sivustomme on tehty Drupal-julkaisujärjestelmällä ja osaa virheistä on 
vaikea havaita suoraan siellä. Meidän täytyy olla tietoinen virheistä työtä 
tehdessä ja sen tuloksia tarkistaessa. Itse tehdyt manuaaliset tarkistukset 

www.extension.harvard.edu

„ Emme halua joutua 
tilanteeseen, jossa 
joudumme korjaamaan 
jo suoritetun projektin 
virheitä jälkeenpäin. 
Haluamme korjata 
mahdolliset virheet 
itse projektin aikana. 
Siteimprove auttaa 
meitä juuri siinä.“

Forbes Graham, Web Developer

siteimprove.com

http://siteimprove.com/
http://www.extension.harvard.edu


eivät mahdollista löytämään kaikkia uudistuksen aikana tulleita virheitä 
ja keksimään niihin suoraltaan ratkaisuja. Sivustollamme on tuhansia 
sivuja. Kun sivusto on näin laaja, sieltä on mahdotonta löytää kaikkia 
virheitä. Siteimprove mahdollistaa jotain, mihin emme itse pystyisi.

Mitkä ovat tärkeimmät prioriteettinne Siteimproven 
käytössä?

esteettömyys = saavutettavuus on meille erittäin tärkeä ominaisuus 
sekä yhteiskunnallisesta näkökulmasta että säädösten noudattamisen 
kannalta. Elämme vuotta 2016. Mielestämme esteettömyyttä = 
saavutettavuutta ei saa laiminlyödä. Kun meillä on mahdollisuus saada 
selville sivuston ongelmakohdat ja tarvittavat työkalut ongelmien 
korjaamiseen, en näe syytä sille, miksi emme korjaisi esteettömyyteen 
liittyviä ongelmia. Myös verkkokurssimme ja kehitystyökalumme on tehty 
saavutettaviksi.

Kuinka Siteimprove auttoi saavuttamaan tavoitteenne saavutettavuudessa ja 
verkkosivuston uudistuksessa?

Kun työstimme Harvard Extension Schoolin verkkosivuston uusinta versiota, panostimme kovasti siihen, että 
saamme sivuston saavutettavuuden hyvälle tasolle Siteimproven avulla ennen sivujen julkaisua. Julkaisun jälkeen 

jatkoimme sivuston saavutettavuuden kehittämistä. Nyt kun olemme uusimassa 
kesäkoulumme sivuja, aiomme noudattaa samaa taktiikkaa. Käytämme 
siis Siteimprovea varmistaaksemme sivujemme mahdollisimman hyvän 
saavutettavuuden.

Mitä haluaisit kertoa muille oppilaitoksille, jotka 
harkitsevat Siteimproven käyttöä verkkosivuston 
uudistuksessa?

Monimuotoinen verkkosivuston kehitystiimi on usein asia, joka yhdistää oppilaitosten sivustojen kehittämistä. Osa tiimistä 
ei välttämättä tiedä paljoa verkkosivuston hallinnasta, mutta he ovat energisiä ja uskovat siihen, mitä ovat tekemässä. 
Kun tiimillä on paljon intohimoa ja energiaa, mutta puutteita teknisissä taidoissa, Siteimprove on erittäin hyödyllinen. 
Siteimprove on kattava kokonaisuus ja se on tarpeeksi helppokäyttöinen vähemmän kokeneille käyttäjille virheiden 
korjaamiseen. En tiedä, onko Siteimprovella paljon kilpailijoita, mutta en myöskään välitä tietää, sillä Siteimprove on 
niin hyvä. Se estää tuhlaamasta aikaa asioihin, joita ei kuitenkaan voisi tehdä itse. Siteimproven avulla sivuston laatua ja 
saavutettavuutta voidaan kehittää fiksusti.

„Siteimprove on kuin 
punakynä. Se kertoo 
virheistä ennen sivujen 
julkaisua. ”

„ En tiedä, onko Siteimprovella paljon kilpailijoita, mutta 
en myöskään välitä tietää, sillä Siteimprove on niin hyvä.. ”
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Siteimprove on markkinoiden ainoa ohjelmistosovellus, joka tarjoaa kaikki työkalut 
verkkosivustojen hallintaan ja ylläpitoon yhdessä paketissa. Se kattaa Quality Assurance, 
Policy, Accessibility, Analytics, SEO ja Response -työkalut.
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