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Näin myBoD toimii
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Sisäänkirjautuminen ja rekisteröityminen

Voit kirjautua sisään tai rekisteröityä sivulla www.bod.fi/mybod-fi. Ennen kuin lataat 
ensimmäiset tiedostosi, ota yhteyttä BoD:hen, jotta saat oman hinnaston ja sopimuksen, 
lisäksi solmit palvelusopimuksen Kirjavälityksen kanssa. Ensimmäisellä kerralla 
rekisteröidyt myBoD-käyttäjäksi, seuraavilla kerroilla kirjaudut sisään itse valitsemallasi 
sähköpostiosoitteella ja salasanalla. 
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Tervetuloa myBoD- käyttäjätilille!

• myBoD-käyttäjätilillä luot uusia kirjaprojekteja 
ja hallinnoit aloittamiasi sekä valmiita projekteja. 
Lisäksi sinulla on mahdollisuus seurata 
nimikkeiden myyntilukuja ja tilata pieniä 
painoksia esimerkiksi omaan verkkokauppaan. 
Pieniä painoksia voit halutessasi tilata useisiin eri 
osoitteisiin.

• myBoD-käyttäjätilin aloitussivu on 
projektikeskus, josta näet kaikki myBoD:n
toiminnot. 
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Aloita uusi kirjaprojekti

• Aloittaaksesi uuden kirjaprojektin toteutuksen 
klikkaa näppäintä ”Aloita uusi kirjaprojekti”
myBoD-käyttäjätilin aloitussivulla.  

• Seuraavaksi avautuu uusi ikkuna, josta voit valita 
sopivan tuotteen. BoD Classic ja BoD Comfort
sisältävät välityksen kirjakaupoille. 

• Taulukossa näkyvät vakiohinnat, sinua koskevat 
tietenkin omassa sopimuksessasi sovittu 
hinnoittelu. 
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Kirjan tiedot

• Projekti koostuu kuudesta vaiheesta (viidestä, 
jos valitset tuotteeksi ”Fun”).

• Valittuasi tuotteen syötät seuraavassa vaiheessa 
kirjan tiedot niille varattuihin kenttiin, 
esimerkiksi kirjan nimen, ISBN-tunnuksen, 
toteutustavan ja ohjemyyntihinnan. 

• Näet tässä vaiheessa myös painokulut 
omatilauksille, mikäli tilaat kirjaa itsellesi. 
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Luettelointitiedot

• Seuraavassa vaiheessa syötät kirjan 
esittelytekstin ja halutessasi kirjailijaesittelyn.

• Lisäksi luokittelet kirjan ja voit lisätä 
hakusanoja/asiasanoja parantamaan kirjan 
löydettävyyttä. 

• BoD luetteloi teoksen Kirjavälitykselle, BTJ 
Finlandille ja Bookylle. Kustantamona 
ilmoitetaan tietenkin oma kustantamonimesi. 
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Kirjatiedostojen lataaminen

• Seuraavassa vaiheessa ladataan kirjan sisus- ja 
kansitiedostot. Painovalmiit PDF-tiedostot
ladataan klikkaamalla näppäintä ”PDF-lähetys”. 
Vaihtoehtoisesti PDF-tiedoston voi luoda BoD:n
maksuttomalla tulostinajurilla easyPrintillä.  

• Kannen mitoituksessa tulee ottaa huomioon 
leikkuuvarat, mutta leikkuumerkit eivät saa olla 
näkyvillä.  
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Esikatselu ja tiedostojen hyväksyminen

• Kun olet ladannut tiedostot, sinulla on 
mahdollisuus esikatseluun. Avaa 
esikatselutiedosto klikkaamalla näppäintä ”Avaa 
esikatselu”. Suosittelemme, että tallennat 
esikatselutiedoston omalle koneellesi PDF-
tiedostona ja avaat sen sieltä. Mikäli huomaat 
tiedostoissa virheitä, voit tehdä korjaukset 
alkuperäiseen tiedostoon ja ladata uuden 
tiedoston, joka korvaa edellisen.  

• Kun olet tyytyväinen esikatseluun, hyväksy sekä 
sisus että kansi klikkaamalla ”Hyväksy tiedosto”. 
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Sinun tietosi ja sopimus

• Seuraavaksi näet yhteenvedon omista 
tiedoistasi tai mikäli tietoja puuttuu, voit 
täydentää ne. Myöhemmin voit ilmoittaa 
muuttuneet tiedot (esim. osoite) suoraan BoD:n
asiakaspalveluun.  

• Viimeisessä vaiheessa näet sopimukset. Mikäli 
sinulla on henkilökohtainen sopimus ja 
hintaehdot, ovat ne päteviä, silti sopimusehdot 
tulee hyväksyä rastittamalla ”Hyväksyn yllä 
mainitut sopimusehdot.” 

• Tarkista vielä lopuksi, että kirjan tiedot ovat 
oikein ja vahvista toimeksianto klikkaamalla 
”Lähetä sitova sopimus”-näppäintä.   
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Muita toimintoja

• Mikäli haluat tilata nimikkeistäsi pieniä 
painoksia varastoon, voit tehdä sen kohdassa 
”Kirjatilaus”. Klikkaa kolmiota oikealla 
avataksesi tilauskohta. Uuden kirjatilauksen 
teet klikkaamalla ”Uusi kirjatilaus”. 
Yleiskatsauksessa näet kaikki viimeisen 24 
kuukauden aikana tekemäsi tilaukset. Tilaamasi 
kirjat voidaan lähettää omaan osoitteeseesi tai 
muihin osoitteisiin, kuten Kirjavälitykselle, jos 
pidät siellä varastoa. 

• ”Kirjamenestykset”-kohdasta voit seurata 
nimikkeidesi myyntilukuja. Tiedot päivittyvät 
päivittäin. 


