Tervetuloa
Melinda on kansallinen metatietovaranto ja kirjastoille tarkoitettu palvelu. Kirjastot kuvailevat aineistonsa
yhteiseen tietovarantoon, josta tietoja voidaan myös hyödyntää. Tietojen keskittäminen säästää työtä ja
kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelemisen.
Melindan toimintamalli on järjestelmäriippumaton. Tämä tarkoittaa, että palvelulla on samat tavoitteet ja
tehtävät riippumatta siitä, missä järjestelmässä se toimii. Teknisen alustan kehittyminen ei vaikuta
Melindan toimintamalliin.

Melinda-palvelun yhteystiedot
melinda-posti (at) helsinki.fi

Oikopolkuja

Melindan toimintaohje
Melinda tutuksi itseopiskelumateriaali
(MOOC)
Korkeakoulujen
kirjastojärjestelmämuutokse
t 2019Yleisten kirjastojen
liittyminen Melindaan
Erikoiskirjastojen liittyminen
Melindaan

Ajankohtaista Melindassa

Arto siirtymässä osaksi Melindaa - tallennuskatko 20.12. alkaen
Lassi Lager posted on Dec 19, 2019
Kotimaisen artikkeliviitetietokanta Arton elämä itsenäisenä tietokantana päättyy joulukuun lopussa. Jatkossa Arto on osa metatietovaranto Melindaa,
mutta kuitenkin erikseen haettavissa oleva kokoelma Finnassa. Siirtymävaiheessa Arto-tallennuksessa, myös Arton syöttölomakkeella, on
TALLENNUSKATKO PERJANTAINA 20.12. KLO 11.00 ALKAEN. Suurin osa Arton tietueista on jo viety Melindaan, mutta tallennuksen siirtyminen
Melindaan on viivästynyt Melindan muista aikatauluista johtuen.…
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Melindan palvelinsiirto aiheuttaa käyttökatkon itsenäisyyspäiväviikonloppuna
Eeva-Riitta Peltonen posted on Nov 15, 2019
Melindan taustajärjestelmä Aleph siirtyy palvelimelta toiselle joulukuussa 2019 korkeakoulukirjastojen järjestelmäuudistuksesta johtuen. Siirrosta
aiheutuu itsenäisyyspäiväviikonlopulle käyttökatko Melindassa, jonka jälkeen palvelut toimivat kuten ennenkin. Tiedot löytyvät myös Melinda-wikin
sivulta Alephin palvelinvaihto 2019/12 https://www.kiwi.fi/x/NIGCC. AIKATAULU 5.-9.12.2019 Palvelut nykyisellä palvelimella ajetaan alas torstaina
5.12.2019 klo 15.…
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Melindan ja Alman välinen integraatio etenee
Eeva-Riitta Peltonen posted on Nov 08, 2019
Melindan ja Alman välistä integraatiota on suunniteltu teknisessä työryhmässä ja sitä toteutetaan Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen asiantuntijoiden
yhteistyönä. Tavoitteena on, että integraatio on täysin valmis joulukuussa, kun ensimmäisen aallon kirjastot siirtyvät Almaan. Kansalliskirjasto järjesti
korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen johtajille 23.9.2019 webinaarin, jossa päätettiin perustaa siirtymävaiheen ajaksi myös toinen työryhmä,…
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YSO-konversion tilannekatsaus 18.10.2019
Minna Kantanen posted on Oct 18, 2019

YSO, YSO-paikat ja SLM Asterissa YSO-, YSO-paikat- ja SLM-sanastojen uudet ja muuttuneet termit on päivitetty auktoriteettitietokanta Asteriin.
Jatkossa nämä Finton sanastot päivitetään Asteriin kerran viikossa maanantaisin. Automaattinen jokapäiväinen päivitys käynnistyy vuonna
2020. Fintossa uudet termit näkyvät omalla välilehdellään. Termikorjaukset Melindassa Melindan YSO-konversiossa noin 3,5% termeistä jäi
manuaalisesti korjattaviksi. Korjauslistalla on esimerkiksi sellaisia termejä,…
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Tilannetietoa Alma-kirjastojärjestelmän integroimisesta Finnaan ja Melindaan
Eeva-Riitta Peltonen posted on Aug 27, 2019
Kesäkuussa tiedotimme työskentelynsä aloittaneesta teknisestä työryhmästä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia
kirjastojärjestelmä Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja
Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Tässä uutisessa kerromme, miten integraatiotyö on edennyt kesäkuun jälkeen.…
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