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.

Julkaisuarkistopalvelujen

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 DSpaceohjelmistolla, jota on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme.

Käyttö- ja tekninen tuki: doriaoa@helsinki.fi

yhteystiedot

Asiakasorganisaatioiden palvelupostit

Kansalliskirjaston Doria-aineistot
Tiedustelut ja kysymykset: kkpalvelu@helsinki.fi

Oikopolkuja

Metadatasuositus
Metadatan massaeditointi
Saavutettavuus
Rajapinnat ja muut
järjestelmät
Asiantuntijaryhmän
kokoukset

Ajankohtaista Julkaisuarkistopalveluissa

Viittaustietosuunnitelmat eri julkaisutyypeistä julkaistu
Tanja Vienonen posted on Mar 26, 2019
Metadatasuosituksen julkaisuarkistojen tekstiaineistolle pohjalta on luotu suunnitelmat siitä kuinka DSpacessa voi ohjelmallisesti luoda lähdeviitteen
tietuesivulle APA-tyylillä. Tutustu metatietotaulukoihin täällä: 8 Viittaustietojen kerääminen julkaisujen metatiedosta
julkaisuarkistopalvelut
julkaisuarkistot
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metadata

Lappeenrannan teknillisen yliopiston aineistot LUTPub-julkaisuarkistossa
Tanja Vienonen posted on Nov 05, 2018
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kokoelmat on poistettu Doria-julkaisuarkistosta, koska teknilliselle yliopistolle on syksyllä 2018 avattu oma
LUTPub-julkaisuarkisto https://lutpub.lut.fi/. Päällekkäisiä aineistoja ei näin ollen enää Lappeenrannan teknillisen yliopiston osalta löydy Doriasta.
Vastaavien julkaisuarkistopäivitysten varalta julkaisuarkistoon tallennetut julkaisut kannattaa aina linkittää niiden metatiedoista löytyvällä URNtunnuksella, jotta linkitykset säilyvät,…
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Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle päivitetty
Tanja Vienonen posted on May 28, 2018
Metadatasuositus on päivitetty 16.3.2018 järjestetyssä kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Uudet kentät on lisätty Kaikki metadatakentät sivulle ja ne, sekä olennaisesti muuttuneet jo käytössä olevat kentät on listattu 9 Muutokset metadatasuositukseen -sivulle. Lisäksi suositukseen on
luotu uusi alasivu, Ehdotus korkeakoulujen alayksiköiden metadatakentiksi, mutta tälle sivulle listatut kentät löytyvät laajemmasta
metadatakenttälistauksestakin.…
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Turun yliopiston aineistot UTUPub-julkaisuarkistossa
Tanja Vienonen posted on Apr 11, 2018
Turun yliopiston kokoelmat on poistettu Doria-julkaisuarkistosta, koska ne ovat löytyneet elokuusta 2017 lähtien omasta UTUPub-julkaisuarkistosta
https://www.utupub.fi/. Nyt siis päällekkäisiä aineistoja ei enää Turun yliopiston osalta löydy Doriasta. Vastaavien julkaisuarkistopäivitysten varalta
julkaisut kannattaa aina linkittää niiden metatiedoista löytyvällä URN-tunnuksella, jotta linkitykset säilyvät, vaikka verkkojulkaisujen sijainti muuttuisi.
UTUPub-esimerkki.…
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DSpace-versiopäivitykset tehty
Tanja Vienonen posted on Apr 09, 2018
Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa käynnissä ollut taustajärjestelmän päivitys on valmistunut. Käytetty DSpace-järjestelmä on päivitetty
uudempaan 5.6-versioon. Samalla monessa julkaisuarkistossa on päivitetty metadataa vastaamaan viime vuonna julkaistua Metadatasuositusta
julkaisuarkistojen tekstiaineistolle. Yhtenäistä metadataa on helpompi käsitellä tulevissa versiopäivityksissä, kokoelmien siirroissa ja haravoidessa
tietoa muihin järjestelmiin.…
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