Korkeakoulukirjastot 6.10.
Aika: pe 6.10.2017, klo 10-12
Paikka: Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs.
Ohje Leipätehtaalle saapumiseen

HUPnet
Käyttäjätunnus: hupnet71709
Salasana: jutta5=mukautua

Etäyhteys:
HUOM. Suosittelemme paikan päälle saapumista, jos vain mahdollista. Olemme joutuneet käyttämään Skype for Business etäyhteyttä alkusyksyn
koulutuksissa Adobe Connectiin liittyvien teknisten muutosten vuoksi. Nyt käyttökokemusten jälkeen näyttää siltä, että Adobe Connect muutoksineenkin on
vamempi väylä.
Liity kokoukseen tästä: https://connect.funet.fi/kk_finna - Huom! Etäyhteysosoite on muuttunut 5.10.
AC:n toimii edelleen Firefoxilla, jos käyttäjä ei ole asentanut Add-inia, mutta Chromella, IE:llä ja Safarilla voi olla ongelmia. Suosittelemme siis
Firefoxin käyttöä sekä PC:llä että Macilla.
Tärkeää: tule testaamaan ääniä ja kuvaa mielellään jo 15 minuuttia ennen kokousta, jotta mahdolliset tekniset ongelmat ehditään ratkoa! (ota
yhteys teemu.kokkonen@helsinki.fi tarvittaessa.
Joissain etätapahtumissa (esim. Finnan sektoritapaamisissa) on mahdollista myös keskustella oman mikrofonin välityksellä, joten mikäli
haluat käyttää tätä mahdollisuutta hyödyksi, testaathan laitteidesi toimivuuden jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamista.
Suositeltavaa on käyttää kiinteää yhteyttä.
Lisää etäyhteysohjeita tarvittaessa: Etäyhteysohjeet: sektorikokoukset ja koulutukset

Alustava ohjelma
KDK-hankkeen päättyminen
Finnan ulkoasu-uudistus ja organisaationäkymät
Käyttäjätestaukset
Finna Street -kampanjan onnistuminen ja saatu palaute Finna Street - Missä mennään
Finnan viestintätyöpajan kuulumiset Finnan viestintätyöpaja palaute

Finnan uudistuvat ohjeet, omia ehdotuksia Finna.fin ohjeistuksen uudistamiseen pääsee antamaan foorumilla.
Tulevia tapahtumia ja kyselyitä
SFX-koulutus 10.10.2017
Asiakastyytyväisyyskysely loka-marraskuussa
Koskee kaikkia Finnassa mukana olevia arkistoja, kirjastoja ja museoita.
Käyttäjäkysely kaikkien Finna-näkymien käyttäjille tammikuussa 2018
Teemme päätöksen käyttäjäkyselyn tarkasta ajankohdasta ulkonäköuudistuksen julkaisuajankohta tarkennnuttua.
Pyrimme julkaisemaan Finna.fin ulkonäköuudistuksen ennen kyselyn aloittamista.
Aineistotyyppityöpaja(t)
Kartoitamme tarpeita ja taustaa lokakuussa ja marraskuussa 2017 kyselyllä.
Järjestämme useamman aineistotyyppityöpajan, mikäli tarvekartoitus tuo esiin usean erilaisen ison teeman.
Joulukuussa 2017 työpaja tai sarjan ensimmäinen työpaja (8.12.2017).
Kirjastoverkkopäivät 2017
Ilmoittautuminen käynnissä 8.10. asti
Korkeakoulujen julkaisuarkistojen Finnaan
E-lehtien linkkien nimeämiset

Vuoden 2018 kehityksen linjaus
Teknisen kehityksen kuulumiset
kenttiä lisätty tietuesivulle
kyrilliset myös hakutulossivulla

Korkeakoulukirjastojen tilannekatsaus

Tiedoksi:
avoindata.fi
Käyttöehdot-linkin ja sivun muuttaminen omissa näkymissä asiakkaiden omalla vastuulla: https://foorumi.kiwi.fi/t/kayttoehdot-sivu-jalinkki-omissa-nakymissa/917
Konsortioryhmä kokoontui 13.9.2017
Asialista ja muistio
Vuosikello

