


FINNA / TILANNE

• Kookos-käyttäjämuseoiden yhteinen LIDO-mappaus viimeisteltävänä

• Tarkoitus käyttää yhteistä yleistä LIDO-mappausta, ei asiakaskohtaisesti räätälöityjä LIDO-
mappauksia

• Viimeiset korjaukset LIDO-raportin koostamiseen MuseumPlus-järjestelmästä vielä kesken

• Valmistaudutaan viemään ensimmäinen testierä MuseumPlus-järjestelmästä Finnan
tuotantopuolelle

• Museovirasto vie ensimmäisenä aineistonsa Finnassa tuotantoon, kun kaikki on todettu 
toimivaksi

• Tämän jälkeen Finnaan vienti teknisesti mahdollista kaikille Kookos-asiakkaille: valmis 
rajapintaratkaisu valmiina LIDO-mappauksineen

• LIDO-mappauksesta laadittu myös dokumentaatio ns. ihmisluettavassa muodossa (excel-

dokumentti)

• Kookos-asiakkaiden apuna luetteloinnissa, jotta voidaan huomioida Finnaan menevät 
kentät ja niitä koskevat mappaussäännöt





KOOKOS-KOKOELMAHALLINTA / YLEISTÄ

Asiakkuuksista
Mukana Kookoksessa on tällä hetkellä sekä kulttuurihistoriallisia museoita että taidemuseoita: 

museokentällä kansallisesti merkittävimmät toimijat (Museovirasto ja Kansallisgalleria), 
keskisuuria museoita (esim. Tuusulan museot) ja pieniä museoita tai säätiöitä (esim. Pro Artibus-
säätiö). Mukana on myös yksi valtakunnallinen erikoismuseo (Arkkitehtuurimuseo). 
Tällä hetkellä Kookoksella on yhteensä 15 asiakasta tuotannossa ja lisäksi uusia 
käyttöönottoprojekteja käynnissä tai käynnistymässä. 

Kookos jatkaa aktiivista asiakashankintaa osallistumalla mm. julkisiin kilpailutuksiin.

MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmän kehittämisestä
MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmää kehitetään kolmella eri tavalla:

1. Järjestelmäntoimittaja zetcom Ltd:n yleinen framework-kehitys. 
Tarvittaessa Kookos-konsortiota tai Kookoksen asiakkaita konsultoidaan tulevista muutoksista.
2. Kookos-konsortion kehitysehdotus.
3. Kookos-asiakkaan kehitysehdotus.



KOOKOS-KOKOELMAHALLINTA / ROADMAP 2020 (TÄRKEIMPIÄ UUSIA 
OMINAISUUKSIA)

GIS-näkymä
Järjestelmään on kehitteillä avoimeen ohjelmakirjastoon (Leaflet) nojaava karttaratkaisu,
joka hyödyntää avoimella lisenssillä saatavilla olevia OpenStreetMap-karttoja.
Tavoiteaikataulu: testissä 12/2019/alkuvuosi 2020, tuotantoon alkuvuodesta 2020 

Taulukkonäkymä / Asiakaskohtainen taulukkonäkymä
Järjestelmään kehitetään mahdollisuus räätälöidä asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti omia näkymiä 
järjestelmän taulukkonäkymiin suoraan käyttöliittymässä. Toiminto otettu jo osittain käyttöön 
lukuun ottamatta näkymien tallennusmahdollisuutta.
Tallennusmahdollisuus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020 (Q1/2020) uuden framework -

päivityksen myötä.

Massatoiminnot (Search and Replace)
Järjestelmän massatoiminnot mahdollistavat yhden tai useamman kentän muokkaamisen 
massana CRUD-mallin mukaisesti (luonti, muokkaus ja poisto) käyttäjän määrittämässä 

tietuejoukossa missä tahansa moduulissa.
Tavoiteaikataulu: tällä hetkellä testissä, tuotantoon alkuvuodesta 2020

Muu kehitys
Uudistusten ohella jatketaan mm. järjestelmän lokalisointia ruotsiksi (käyttöliittymä ja termit) ja 

tehdään pieniä muutoksia käyttöliittymän elementteihin ja koostekenttiin.
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