Korkeakoulukirjastot 25.5.2016
Etäyhteysohjeet
Etäyhteysosoite on: https://connectpro.helsinki.fi/kk_finna
Ohje Leipätehtaalle saapumiseen
Aika ja paikka: keskiviikko 25.5. klo 10-12, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoustila Kaneli (V520)
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lähiverkon Univ Helsinki Hupnet vierailijatunnukset (Kaikukatu):
hupnet44327
janna9+paranee

Ohjelma
Finnassa esiintyneet suunnittelemattomat käyttökatkot ja vastaavien tilanteiden hoitaminen jatkossa
Uusien kirjastojärjestelmien ja Finnan yhteensopivuus
Nellistä luopuminen
SFX-linkityspalvelun käyttö jatkossa
aiheesta järjestetään myös webinaari 7.6. klo 10-11
EZProxy-pohjainen autentikointiadapteri, joka korvaa MetaLibin vastaavan lisensioitujen aineistojen etäkäytössä
Tietojen siirtäminen Metalibistä Voyageriin
Käytön analysoinnin ja seurannan parantaminen
PCI-nostot hakutuloksissa: kahden palstan mallista nostoihin
Lainat voi järjestää joko eräpäivän tai nimekkeen mukaan.
RDA:n tukeminen Finnassa
Tulossa: oman näkymän muokkauksen helpottaminen hallintaliittymässä
Ulkoisten lähteiden (RSS) tuomista Finnaan parannettu
RSS-syötteen artikkelin koko sisältö voidaan avata kuvakarusellista tai uutislistauksesta omalle
sisältösivulleen tai modaali-ikkunaan.
RSS-syötteen artikkelisivulle lisätty navigaatio, jonka avulla voi siirtyä syötteen muihin artikkeleihin.
Julkisesta suosikkilistasta voi generoida RSS-syötteen, jota voi käyttää esimerkiksi kuvakarusellissa.
Palvelupisteet organisaatiosivulla sekä kirjastojen aukioloajat -widget
Kirjastojen aukioloajat: http://finna-dev-fe.csc.fi/samuli-test2/
Palvelupisteet kartalla (google maps v3): http://finna-dev-fe.csc.fi/samuli-test2/Content/organisation-google, https://vaski.finna-test.fi
/aukioloajat-demo/Content/oma_sivu
Palvelupisteet kartalla (open layer v3): http://finna-dev-fe.csc.fi/samuli-test2/Content/organisation-ol
Organisaatioiden esittelysivu Finna.fi:ssä
"Konsortio-" eli Finna-kielelllä organisaatiokohtaiset tiedot
Näiden ja palvelupistetietojen ylläpito Kirjastohakemistossa
Kuvien hakemiseen liittyvien haasteiden korjaaminen
Finna ja oppimisympäristöt
Finton Finna-ikkuna: esim. aasialaiset-termin yhteydessä Ysossa

OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden mukaantulo Finnaan:
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan ulkopuolisten organisaatioiden mukaantulon mallia on suunniteltu vuosien 2015 ja
2016 aikana. Kevään 2016 aikana mallia on työstetty yhdessä testiorganisaatioiden kanssa. Huhtikuussa OKM:lle lähetettiin ehdotus,
jossa käsitellään OKM:n ulkopuolisen asiakaskunnan rajausta sekä liittymisen vaiheistusta ja hinnoittelua. Ehdotus esiteltiin Finnan
konsortioryhmän kokouksessa to 19.5.2016. Konsortioryhmä suhtautui esitettyyn malliin positiivisesti. Projektin etenemisestä tiedotetaan
syksyn sektoritapaamisissa, kun OKM on kommentoinut ehdotusta.
Finnan pysyvien työryhmien eli Käytettävyystyöryhmän ja Kansallisen näkymän työryhmän toiminta on päättynyt. Jatkossa eri sektoreita koskevia
yhteisiä kysymyksiä ja haasteita ratkotaan mm. työpajoissa. Mitä Finna.fi-näkymään ja/tai käytettävyyteen liittyviä asioita olisi tarpeen ottaa
työpajatyöskentelyn kohteiksi? Ainakin aineistotyypeistä on suunnitteilla kaikille sektoreille yhteinen työpaja lokakuussa. Ks. myös foorumikeskust

elu.
Viestintätyöpaja tulossa 20.9.2016; nyt on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön. Mitä haluaisit, että työpajassa käsiteltäisiin?
Seuraava sektoritapaaminen: torstai 8.9.
Aineistojen ja näkymien tilannekatsaus (niiden tapaamiseen osallistuvien kirjastojen osalta, jotka ovat ilmoittaneet ajankohtaisia asioita)

