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Kirjastojärjestelmän uusiminen

 Mitä järjestelmiä uusiminen koskee

 Kirjastojärjestelmän yhteys asiakasliittymään

 Erityisvaatimuksia asiakasliittymän kannalta

 Uusimisprojektin aikataulu

 Projektisuunnitelma ja markkinatutkimus



KANSALLISKIRJASTO

Nykyinen ympäristö

 2 konsortioita korkeakoulujen Voyager-järjestelmälle
 Linnea2 koordinoi järjestelmätyötä yliopistokirjastoille ja muutamalle 

erikoiskirjastolle

 AMKIT koordinoi järjestelmätyötä ammattikorkeakoulukirjastoille

 Kansalliskirjasto kehittää ja tarjoaa kirjastoille keskitettyjä palveluita
 Melinda –yhteinen metadatavaranto - Aleph-järjestelmä

 Finna –asiakasliittymä- VuFind avoimen lähdekoodin järjestelmä

 Finto –ontologiapalvelu - Skosmos avoimen lähdekoodin järjestelmä

 Korkeakouluilla on paikallisia järjestelmiä kuten opiskelijarekisterit, 
julkaisuarkistot, elektronisen aineiston hallintajärjestelmät sekä 
itsepalvelulaitteita

 Voyager- and Aleph –järjestelmien palvelinkäyttöpalvelu hankitaan 
CSC:ltä
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Uusittavat järjestelmät
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Järjestelmän yhteys asiakasliittymään

 Kirjastojärjestelmä on yhteydessä asiakasliittymään 

rajapintojen kautta

 Metatietojen haravointi asiakasliittymän indeksiin

 Kirjaston online-palvelut palvelurajapinnan kautta

 Asiakastiedot

 Lainatiedot, lainojen uusiminen

 Varaukset ja niiden käsittely

 Saatavuustiedot
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Erityisvaatimuksia asiakasliittymän kannalta

 Rajapintojen tehokkuus

 Metatietojen haravointitiheys

 Rajapintojen vastaamisaika

 Rajapintojen kattavuus

 Tarvittavien tietojen saaminen rajapinnan kautta

 Esimerkki saatavuustiedot
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Projektin aikataulu (aikataulu voi muuttua)

Tammi-maaliskuu 2017 Markkinatutkimus ja 

vaatimusmäärittelyn laatiminen

Vuoropuhelut toimittajien 

kanssa, esittelyt, vierailut, 

hinta-tietojen selvittäminen

Huhtikuu 2017 Vaatimusmäärittelyn kommentointi 

organisaatioissa

Osallistujien yhteinen 

seminaari

Touko-kesäkuu 2017 Määritysten viimeistely ja 

hankintadokumenttien laatiminen

Elokuu 2017 Hankintadokumenttien hyväksyntä

Elo-syyskuu 2017 Tarjousvaihe alkaa Tämän jälkeen ei voi enää 

irtautua hankinnasta

Syys-lokakuu 2017 Tarjousaika

Marraskuu 2017 Tarjousten arviointi ja valintapäätös

Joulukuu 2017 –

helmikuu 2018

Odotusaika, sopimusneuvottelut ja 

organisaatiokohtaiset sopimukset
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Projektisuunnitelma

 Projektisuunnitelma löytyy wikistä https://www.kiwi.fi/x/HQNhB

 Projektisuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet

 Projektin organisaation kuvaus

 Aikataulu

 Työtehtävät vastuunjakoineen

 Viestintäsuunnitelma

 Riskianalyysi

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


KANSALLISKIRJASTO

Markkinatutkimus

 Markkinatutkimusvaiheessa pitää saada mahdollisimman 

hyvä kuva järjestelmistä ja niiden mahdollisuuksista, jotta 

hankintadokumentit osataan laatia hyvin

 Ilmoittautuneet toimittajat

 10 toimittajaa on ilmoittautunut ennakkotietoilmoituksen 

perusteella

 Ilmoittautuneille toimittajille on lähetetty pyyntö toimittaa 

lisätietoja ml hintatietoja ja tietoja referensseistä 8.2.2017 

mennessä

 Järjestetään esittelyitä järjestelmistä ja vierailuja (mm Ruotsiin 

ja Norjaan)
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Kiitos!


