Tervetuloa
Kirjastoverkkopalvelut tarjoaa järjestelmää ja tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen.
Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan, verkkojulkaisemiseen, sekä
käyttäjätuen, nauhavarmistukset ja rajapintoja julkaisuarkiston käyttöön muista järjestelmistä käsin.
Helpoin tapa liittyä palveluumme on tulla osaksi Doriaa, usean organisaation käyttämää keskitettyä
julkaisuarkistoa. Jos julkaisuarkistolle on paljon erityisvaatimuksia, asiakkaalle voidaan luoda
räätälöidympi, oma julkaisuarkisto. Keskeinen osa tekniikkaa on toteutettu avoimen lähdekoodin
DSpace-ohjelmistolla, jota on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme.
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Ajankohtaista Julkaisuarkistopalveluissa

Päivityksiä julkaisuarkistoissa
Tanja Vienonen posted on Oct 09, 2017
Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa on käynnissä laaja päivitysruljanssi, kun taustajärjestelmänä käytetty
avoimen lähdekoodin DSpace-järjestelmä päivitetään uudempaan 5.6-versioon. Uutta tässä versiossa on
mobiiliyhteensopiva Mirage 2 -käyttöliittymä ja helpompi silmäiltävyys Discovery-moduulin avulla. Voit käydä tutustumassa
uuteen käyttöliittymään esimerkiksi Lapin yliopiston Lauda- (http://lauda.ulapland.fi/ http://lauda.ulapland.…
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ATT-webinaareja elektronisten aineistojen
metatiedosta
Tanja Vienonen posted on Sep 11, 2017
Sain mahdollisuuden esitellä Dublin Core -formaattia ja helmikuun lopussa julkaistua Metadatasuositusta julkaisuarkistojen
tekstiaineistolle Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen webinaareissa. Kumpikin webinaari kestää 20 minuuttia ja ne katsomalla
saa hyvät perustiedot niin Dublin Core -formaatista kuin metadatasuosituksesta. Samalta sivulta löytyvät myös
powerpoint-diat, joissa on hyödyllisiä linkkejä eteenpäin.…
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Tutustu julkaisuarkistoille tarkoitettuun
metadatasuositukseen
Tanja Vienonen posted on Mar 01, 2017
Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle julkaistiin helmikuun lopussa Kansalliskirjaston Missä mennään
-webinaarissa. Metadatan yhtenäistäminen on ollut pitkään julkaisuarkistoasiantuntijoiden toiveissa, minkä vuoksi toimeen
ryhdyttiin Tieteen avoin julkaiseminen (TAJUA) -hankkeen yhteydessä. Suositus koottiin TAJUA-hankkeen ja siinä
perustetun asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä.
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Uusi Avoin julkaiseminen -keskustelualue avattu
Kansalliskirjaston keskustelufoorumilla
Tanja Vienonen posted on Apr 21, 2016
Kansalliskirjaston keskustelufoorumille on avattu uusi Avoin julkaiseminen -keskustelualue
https://foorumi.kiwi.fi/c/avoin-julkaiseminen, jossa kaikki tieteen ja tutkimuksen avoimuudesta kiinnostuneet voivat esittää
kysymyksiä ja osallistua aiheeseen liittyvään keskusteluun. Viime aikoina keskustelualueella on puhuttanut esimerkiksi
julkaisuarkistoihin tehtävät tutkimustiedon haravoinnit WoS ja Scopus -tietokannoista ja millaisiin ratkaisuihin eri toimijat
ovat päätyneet.…
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Theseus-kehittämisseminaari (ti 26.4.2016) tallenteet
ja ohjelma
Tanja Vienonen posted on Apr 08, 2016
Tiistaina 26.4.2016 klo 9.30-15.30 järjestettävä Theseus-kehittämisseminaari keskittyy aineistojen pimeään arkistointiin
sekä pitkäaikaissäilytykseen ja -saatavuuteen. Seminaariin toivotaan osallistujia ammattikorkeakoulujen kirjastojen
päättäjistä ja asiantuntijoista. Seminaari on tarkoitettu erityisesti Theseuksen kanssa työskenteleville, sillä tarkoituksena on
löytää yhteisiä linjauksia, joiden pohjalta amkit-konsortio voi tehdä päätöksiä. Seminaari järjestetään Kansalliskirjaston
tiloissa,…
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Uudet palveluiden asiakaswikit julkaistu
Helmi-Kanerva Tuori posted on Jan 19, 2016
Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet
asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot
sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit. Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille.
Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö
vaivatonta.…
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