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Muistio
Kehitystoiveet bugzillaan
Muistutus viime kerralta: Jotta tällä meidän kehitystoivelistalla https://www.kiwi.fi/display/KK/Kehitystoiveet prioriteetilla 3 olevia toiveita saataisiin mukaan
Kohaan, ne pitäisi viedä Koha-yhteisön kehitettäväksi Bugzillaan: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/.
Sillä niistä on sovittu, että niiden toteuttamista edesautetaan yhteisöversiossa, mutta ei toteuteta itse tässä vaiheessa.
Mitä pikemmin nämä tehdään, sen parempi. Toive kuitenkin on, että bugzilla-raportit tehtäisi huhtikuun aikana. Lisäksi Redmine-tiketti olisi hyvä tehdä.
Valitse siihen tilaksi "Kehitys yhteisössä" ja prioriteetiksi "matala".

Katkosilmoitukset
Toistaiseksi käytetään Foorumia, https://foorumi.kiwi.fi/t/kohan-palvelukatkot-koha-service-breaks/1823, mietinnässä muunlainen ratkaisu.
Kannattaa jokaisen tiedottaa tästä foorumisivusta kaikille koha-käyttäjille.
Huomattu foorumikirjautumisessa ongelmaa: kannattaa tyhjentää evästeet, voi kokeilla yksityisessä ikkunassa selaamista. KK
keskustelee Kiwin ylläpidon kanssa, kun näyttää olevan jotain muutakin ongelmaa.
8.4. päivitys: Kiwin ylläpitoa informoitu ongelmista, ei vielä tietoa mahdollisesta korjauksesta.
Ilmaantuu vain osalla ihmisistä, ja koskee vain foorumia, joten siksi tätä on vaikea korjata.
Esa-Pekka laittaa pääkäyttäjille vielä ohjeet, mitä selainasetuksia pitää olla. Osalla tilanne saattaa ratketa niiden avulla.
Selainasetukset kirjautumiseen
Kiwi-foorumia pääsee kuitenkin katsomaan kirjautumattakin

Edi-tilaukset ja EditX-tilaukset
EditX-tilausmahdollisuutta toivotaan
Pitää tarkistaa Melinda-toimistolta, mikä on tilanne tieteellisten kanssa.
Vastausta odotellaan
Anneli kertoi, että Koha-Suomessa yleisten kirjastojen puolella Melinda-Täti-Outi-kuvailuputki on nyt tekeillä ja testaamiset meneillään.
Sen jälkeen otetaan muissakin kimpoissa käyttöön.

Muita esiin tulleita asioita
Kohan versiopäivitys:
Koha build 265 upgrade to next one with the latest fixes from Community master:
19 April for 1 volunteer to be the pilot one (XAMK), and next week (26 April) for all the rest.
Andrii will send email with dates for all these days + another mail with changelogs when test on Koha3 will start (next week).
Jatkossa näitä versiopäivityksiä on tarkoitus tehdä muutamia kertoja vuodessa. Ei välttämättä juuri Kohan puolivuosittaisia
"kokoomapäivityksiä" noudattaen.
Huhtikuun lopun päivityksissä tulee mukana joitakin meilläkin toivottuja korjauksia.
Alustavan arvion mukaan kesäkuussa sitten seuraava päivitys sen jälkeen.

Asiakkaille lähteviin sähköposteihin kaivataan lisää tietoja lainassa olevasta aineistosta
Nyt <<items.content>> viestipohjassa tuo sähköpostiin pelkän päänimekkeen ja niteen viivakoodin.
items.content:in sisältöä voisi määritellä samassa cronissa (advance_notices.pl, overdue_notices.pl), joka määrittelee, milloin noita
viestejä lähetetään.
ks. https://wiki.koha-community.org/wiki/Customising_Notices_and_Slips#Notice_Specific_Markup
Voisi esimerkiksi lisätä niteen numerotiedon h-osakentästä.
Finnaan nidenumerotiedon saisi näkyviin.

Kokoelmien piilottaminen
Tarve saada tietty kokoelma piilotetuksi siten, ettei se näy Finnan puolella asiakkaille. Keksiikö joku, miten kokonaisen kokoelman saisi
piilotettua jollain massamuutoksella?
Laureassa tehty joidenkin e-aineistojen kokoelmien piilotus, mutta Finnan kautta. E-aineistoilla toimii osittain. Piilotettu kokoelma ei tule
hakuihin, jos samaa teosta ei ole omassa kokoelmassa, eikä esim. näy faseteissa, eikä holdings näy. Mutta toisen holdingsin eaineistolinkki näkyy kuitenkin: esim. https://laurea.finna.fi/Record/3amk.271197
Saatavuustiedoista voi piilottaa kokoelmia hide_holdings -asetuksen avulla, mutta tuo näyttää toimivan hieman kömpelösti, kun
sinne pitää laittaa aukikirjoitettu teksti eikä koodi.

Asetukset tulevat tiedostoon local/config/vufind/config.ini seuraavasti:
[Record]
; You can use this setting to hide holdings information for particular named locations ; as returned by the catalog.
hide_holdings[] = "Haaga-Helia verkkoaineistot"
hide_holdings[] = "Metropolia verkkoaineistot"
Tehty holdingsien pohjalta, ei välttämättä toimi kaikkiin muiden kirjastojen tarpeisiin.
Voi yrittää käyttää tiettyä nidetyyppiä ja määritellä sen piilotetuksi? Eli muokata näille niteille joku tietty nidetyyppi. Kannattaa kokeilla
ensin ennen kuin tekee isoja massamuutoksia.
Joskus on tutkittu Koha-Suomen puolella myös opachiddenitems-järjestelmäasetuksen saamista toimimaan Finnassakin. Nyt ei ole
varmuutta, minkä sen tilanne on.
Kokoelman perusteella piilottaminen onnistuu luultavasti ihan Finnassakin.
Ko. kirjasto jatkaa selvittelyjä tämän pohjalta.

Kysely linkkien etsimiseksi bib-tietueista
Aiemmin ollut puhetta siitä, miten voisi yrittää kartoittaa esim. toimimattomia linkkejä tietueista.
Hanna Saario Diakilta kertoi tehneensä tätä varten SQL-kyselyn, joka löytyy nyt Redminesta: Bibit, joiden tietyssä kentässä tietty
merkkijono .

Lainasääntöjen muutokset
Hankenilla kokeiltiin muuttaa lainasääntöjä (uusintakerrat), ja todettiin, että tällaisessa tapauksessa säännöt muuttuvat myös jo lainatuille
lainoille.

Tulevat tapahtumat
Melinda-Koha-kuvailutyön webinaari
20.4.2021 Yhdessä eteenpäin korkeakoulujen Melinda-Koha–kuvailutyössä, ilmoittautuminen viimeistään 16.4.

Ruotsin Koha-verkoston virtuaalitapaamiset
Svenska Kohanätverkets digitala möten under våren 2021: https://koha.se/koha-i-sverige/inbjudan-till-svenska-kohanatverkets-digitala-moten-under-varen2021/
seuraava: Fredag 23 april 09:00-11:00: Projektgruppen bakom Orderpluginet visar hur man kan jobba med pluginet från Adlibris in i Koha.

Seuraava kokous
Seuraava pääkäyttäjäpalaveri pidetään torstaina 22.4.2021 klo 13-14 etäyhteydellä.

