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Alman käyttöönotto



Alman käyttöönotto, 1. aalto

• Ensimmäiset 8 kirjastoa (1. aalto) otti Alman käyttöön 

23.12.2019

• Toinen aalto heinäkuussa 2020

• Käyttöönottoprojekti alkoi viime kesänä

• Kansalliset integraatiot

• Tekninen työryhmä (4 kirjaston edustajat), keskustelut 

Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen kanssa

• Turun yliopisto Melindan pilottina

• SAMK ja ÅA Finnan pilotteina



Alman käyttöönotto

• Testi-loadin jälkeen lokakuussa aloitettiin testaus ja toiminnallisuuksien 
rakentaminen
• Turun yo ja Helka-kirjastot

• Teknisen työryhmän viikoittaiset palaverit, niin Ex Libriksen kuin Kansalliskirjaston 
kanssa

• Kansalliskirjaston vetämä Melinda-Alma -toimintamallityöryhmä (kirjastojen 
kuvailijoita ja Kansalliskirjaston asiantuntijoita, laajennetussa kokoonpanossa 
kirjastonjohtajat)

• Aleph päivitettiin, siirrettiin uuteen palvelinympäristöön

• Melinda-integraatio ei valmis joulukuussa, vaikka töitä tehtiin paljon

• Kuvailuun katkos joulukuun alusta tammikuun loppuun

• Ohjeet https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Ohjeita+kuvailijalle

https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Ohjeita+kuvailijalle


Alman käyttöönotto SAMKissa

• Pienessä kirjastossa vain kaksi kuvailijaa, nämä molemmat 

olivat workshopissa mukana

• Yhteiset pelisäännöt ja omat käytännöt bibit/holdingsit/itemit, 

päivitettävät ohjeet omassa Teamsissä

• Yhteisiä tilaisuuksia kesällä ja syksyllä koko henkilöstölle, 

kaikilla jonkinlainen käsitys MD Editorin toiminnasta, suurin osa 

myös tekee/muokkaa holdingseja ja itemeita



Melinda-integraatio tällä hetkellä

• Normalization rules ja merge rules -> näitä hiottiin koko alkuvuosi ja 

lienevät sinänsä nyt kunnossa

• Helmikuussa päätettiin siirtyä Almassa projektivaiheesta tuotantoon, 

vaikka Melinda-integraatio oli vielä keskeneräinen

• Kuvailun katkos alkoi joulukuun alussa, ei voitu enää venyttää eteenpäin

• Odotellaan low tagien lisäämistä, nyt käydään lisäämässä Alephin

puolella

• Asiasanojen poiminta ei toimi, asiasanat ja auktoriteetit kyllä sinänsä 

lisätty Alman CZ:een



Alman prosessi

• Downstream: Melinda to Alma

• Import profile: merge rule, normalization rule

• Kenttien poisto, kenttien lisääminen (Melindasta Almaan), Alman 

kenttien korvaaminen Melinda-kentillä

• Lisäksi erilaisia ehtoja (tietty teksti, tietty osakenttä)

• Upstream: Alma to Melinda

• Kontribuutio Almasta Melindaan

• Normalisointi (Almassa)

• Melindaan viety tietue palaa takaisin Almaan



Alman MD Editor



Alman MD Editor



Mitä jatkossa

• Ohjeiden päivittämistä, yhteisten käytänteiden sopimista

• HY:n wiki alustana, tuleeko jotain muuta yhteistä lisäksi/rinnalle?

• E-aineistojen kuvailu

• Sinänsä Melinda-integraatio on ihan sama kuin painetuilla, Almassa helppoa/nopeaa tehdä 

portfolioita

• Näitähän saa napattua myös Community Zonelta: miten paljon näitä pitäisi rikastaa/korjata?, 

laatu vaihtelee?

• Collection -> service -> portfolio, nopeuttaa kuvailua kunhan ehtii opetella kunnolla

• Voyagerista siirtyneitä ollaan linkittämässä kokoelmiin, yksinkertaistaa linkitysten ylläpitoa

• MD Editor uudistuu tämän vuoden aikana, mitä vaikuttaa Alman toimintoihin 

• https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/76077/Resource_Management_-

_The_New_Metadata_Editor.pptx

https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/76077/Resource_Management_-_The_New_Metadata_Editor.pptx

