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Nelliportaalin alasajo ja verkkotietokannat

● Ensi vuodenvaihteessa Nelli-portaalin toiminta lakkaa ja Finna 
korvaa sen lopullisesti.

● Nellin linkityspalvelu SFX säilyy toiminnassa, mutta portaalin 
käyttöliittymän ja metahaun tarjonnut Metalib poistuu käytöstä.

● Metalibin tietämyskantaan talletettu verkkotietokantojen 
kuvailutieto on kuitenkin edelleen tarpeellista Finnan 
toiminnalle.  Tämä esitys kertoo miten ratkaisemme ongelman 
loppuvuoden aikana.
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Nelliportaali on 
tarjonnut käyttäjilleen 
metahaun lisäksi 
pääsyn samoihin  
aineistotietokantoihin 
niiden omien 
käyttöliittymien kautta.
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Sama palvelu on saatavilla 
myös Finnassa, joka on tätä 
varten haravoinut aineistojen 
kuvailutiedot Nelliportaalin 
Metalib-tietueista.
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Ratkaistava ongelma

● Kun Metalibista luovutaan ja Nelliportaali ajetaan alas, 
Metalibin kuvailudata pitää siirtää johonkin toiseen 
järjestelmään, josta Finna voi sen haravoida jatkossa.  

● Finnan toiminnallisuuden tulee pysyä käyttäjien näkökulmasta 
ennallaan.
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Ratkaisun pääpiirteet

● Kirjastot tallettavat datan kukin omaan Voyager-
järjestelmäänsä Finnan haravoitavaksi.

● Migraatio edellyttää Metalib-tietueiden konvertoimista ja datan 
täydentämistä mahdollisimman hyvin Melinda-ohjeistusta 
noudattaviksi MARC21-tietueiksi.

● KVP hoitaa konvertoimisen ja toimittaa datan kirjastoille.

● Kirjastokohtaisten työtapojen asettamat vaatimukset datalle 
pyritään ottamaan huomioon aina kun mahdollista.

● Lisätietoa aiheesta löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51840597 
sekä keskustelua täältä:   https://foorumi.kiwi.fi/t/nelliportaalin-lopetus/380/35

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51840597
https://foorumi.kiwi.fi/t/nelliportaalin-lopetus/380/35
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Datan huoltotoimet migraatiossa

● Konvertteri muuntaa datan MARC21:ksi sekä 

– Korjaa Metalibin virheiden rikkomat kentät silloin kun se on mahdollista

– Tarkistaa linkkien syntaksin

– Varoittaa Nelliportaali-maininnoista linkeissä ja muussa datassa

– Tekee  tarvittaessa lisämuunnoksia, kuten karsii turhiksi katsottuja 
kenttiä

● Kirjastot tuovat itse konvertoidun datan omaan Voyager-
kantaansa

– KVP toimittaa Voyagerin bulk import-määritykset ja ohjeet muuhun 
Voyagerin konfiguroimiseen
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Tämänhetkinen tilanne

● Konversio on lähes lopullisessa muodossaan

– Muutamia MARC-spesifisiä detaljikysymyksiä on vielä ratkaisematta

– Jos teillä on lisätoiveita tietueiden käsittelystä, kertokaa ne viipymättä!

● Toimitamme konvertoitua dataa arvioitavaksenne

– Noin puolet Metalibin käyttäjäkirjastoista on jo saanut datansa

– Ottakaa yhteyttä osoitteella finna-posti@helsinki.fi, jos ette vielä ole 
saaneet omaanne!

● Haravointi toimii Finnan testiympäristössä, tietueiden käsittely 
vaatii vielä joitakin muutoksia Finnan puolella.

mailto:finna-posti@helsinki.fi
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Metalib-tietuetunnukset aineistolinkeissä

● Finnan linkit vanhoihin Metalib-aineistoihin toimivat kuten 
ennenkin

– https://XXXX.finna.fi/Record/metalib_XXXX.FIN11586

● Nelliportaalin suorat aineistolinkit uudelleenohjataan Finnan 
tietokantasivuille vuoden 2017 loppuun asti

– http://www.nelliportaali.fi/link/FIN19777

– Suosittelemme linkkien päivittämistä heti kun mahdollista

https://XXXX.finna.fi/Record/metalib_XXXX.FIN11586
http://www.nelliportaali.fi/link/FIN19777
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Hankkeen eteneminen

Kommentointisykli

Data kommentoitavaksi 12.9. lähtien

Muutokset Finnaan

Ohjeistus

Pilotointi

Metalib-datan jäädytys
viimeistään 30.11.

Lyhytlinkkien käsittely Lopullinen konversio

Käyttöönotto

31.12.
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Mitä toivomme kirjastoilta

● Aktiivista viestintää asiakkaiden suuntaan Nelli-portaalin lopettamisesta

– Materiaalia aiheesta löytyy täältä:  https://www.kiwi.fi/x/toRhAw

● Vapaaehtoisia pilotoimaan uutta versiota (ilmoittautumiset finna-postiin)

● Kommentteja konvertoidusta datasta (finna-postiin nämäkin)

● Jos kirjasto on tallettanut Nelli-palvelimelle ohjetiedostoja tms, ne on siirrettävä 
sopivaan paikkaan ja linkit päivitettävä

– KVP siirtää FinELibin käyttörajoituskuvaukset ym. Kiwiin.  Tarkistakaa silti 
linkkinne!

https://www.kiwi.fi/x/toRhAw
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