
Kuvailu Melindaan Alma-järjestelmällä
• 19.3. – Antti Impivaara



• Ohjeet:

https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Pikaohje+Melinda-integraatioon 
• Päivittyvät vielä ja osoitekin voi muuttua.

https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Pikaohje+Melinda-integraatioon


Perusasiat Alma-Melinda-integraatiossa
• Tärkeää noudattaa yhteisiä sääntöjä ja käytäntöjä
• Ei varsinaista replikointia — täytyy itse muistaa viedä muutokset
• Melindaan vain yleisesti ja kaikkia kirjastoja koskevaa tietoa

- Eli ei kirjastokohtaisia kenttiä, ne on suojattava isil-tunnuksella
• Ennen Melindaan vientiä on tarkastettava 035 ja 024-kentät ja että 

tietuetta ei ole ennestään, sekä normalisoitava Alman tietue.
• Haut Almassa ohjattava Melinda-Alephiin
• Ei tuplakontrollia



Mitä tulee tarkastaa?
• Tarkista, onko tietueessa Melindan bib-id kentässä 035 ja 024$d 

osakenttä jossa Melindan aikaleima.

- Jos tietueessa on Melindan bib-id ja aikaleima, 
voit muokata tietuetta tai julkaista tietueen Melindaan.



Jos on Melinda-ID, mutta ei aikaleimaa?
• Kopioi ID ja avaa search tools-työkalu tietueen viereen.
• Tee haku ja sitten suorita

merge, jos tietue näyttää 
Hyvältä.



Huomio! Do Not Use-tapaukset
• Haettaessa Melinda ID:llä kentässä 024 saattaa lukea DO NOT USE, 

tietuetta ei tällöin pidä käyttää. Kyse on Melindassa poistetusta 
tietueesta (esim. yhdistelyn seurauksena), joka on kuitenkin edelleen 
tietueen bib-id:llä (001) löydettävissä.



Jos Melindatunnusta ei ole
• Etsi tietuetta aina ensin Melindasta - joko Alman kautta : 

Avaa Search resources joko Resources → Search resources → tai 
metadataeditorissa Tools → Search resources 
Valitse haussa MELINDA-ALEPH!

Voit myös hakea suoraan Melindan omasta käyttöliittymästä 
(Melindan OPAC tai Aleph-client)

http://melinda.kansalliskirjasto.fi/


Jos Melindatunnusta ei ole
• Jos vastaava tietue löytyy, tuo se import-komennolla.
• Jos ei, voit luoda sellaisen ja viedä Melindaan.
• Mikäli tietue löytyy ulkoisista tietokannoista, voit hakea sitä Almasta 

tai tuoda BookWheren kautta.



Tietueen vieminen Melindaan
• Tallenna tietue ensin.
• Normalisoi tietue: Edit → Enhance the Record

- Valitse 358LUMIKKO Contribute an ALMA record to MELINDA
• Julkaise tietue Melindaan: File → Contribute record to central catalog
• Tietue päivittyy Melindaan & palaa Almaan sisältäen nyt myös paikalliset kentät





Alman Melinda-prosessi

Kaavio: Ville Huhtala



• Normalisointisäännöt Kuva: Ville Huhtala



Jäljellä olevat ongelmat ja selvitettävät asiat

• Auktoriteetit (asiasanat, paikkatieto)
• Aleph rikkoo 006/007 merkkipaikkoja

- typistää tyhjät merkkipaikat pois 006-kentästä ja poistaa valideja 
arvoja 007-kentästä – näihin on osittainen korjaus.

• Osakohteet, hakeminen, käyttö
• Translitteroinnit


