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Järjestelmäryhmä

• KITT järjestelmäryhmä päätettiin perustaa AMKITin ja FUNin

yhteiskokouksessa 9. 10.2020

• Jäsenet:

Ari Muhonen (vetäjä)

Jussi Kärki

Matti Raatikainen

Päivi Ylitalo-Kallio

• Tähänastinen toiminta

3 kokousta

5 tapaamista mahdollisten järjestelmätoimittajien kanssa
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Tekniikka ja vaihtoehdot

• Tarvittava tekniikka

tietojen koonti

tietovarasto

visualisointi

• Vaihtoehtoiset järjestelmät

Microsoft (useita tarjoajia)

Tableau (yksi tarjoaja)

Oracle (Oracle + CSC tai yliopisto)

KITT+

• Tarvittavat toimijat

järjestelmän ylläpitäjätaho (korkeakoulu, KK vai konsortio?)

toiminnan koordinaattori (sisällönhallinta, opastus, koulutus)
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Aihio kokonaisarkkitehtuurista
(Tietovarastoratkaisu)

KOHA

ALMA

TIETOVARASTO

“KÄSISYÖTTÖ
”

Power BI

Tehokäyttäjät

Julkinen jako

API

Muu 
hyödyntäminen



JYU. Since 1863. 5

Päätöstä vaativia asioita

• Hankinta

yksi hankkii muiden puolesta, laskutus, esim.

Microsoft – Aalto-yliopisto

Oracle – Helsingin yliopisto tai CSC

Kansalliskirjasto

konsortio (mitä se tarkoittaisikin)

kilpailutus

• Mitä oikeasti haluamme?

yksinkertainen – monipuolinen järjestelmä

järjestelmätason analyysit

visualisoinnit

• Kustannustaso

rakentaminen: toistaiseksi saadut arviot 19 000 – 150 000 euroa

ylläpitokustannukset satasia per kuukausi
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Alustavat toiveemme

• Integroitavuus: tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen

mitä enemmän integrointeja, sitä kalliimpaa rakentaa

tietyt tiedot syötettävä kuitenkin käsin

• Tietojen päivitystiheys

kirjastojärjestelmästä vaikka päivittäin tai viikottain

käsinsyöttö mahdollisimman harvoin

mikä siis on järkevää, riippuu datasta

• Raportit – mitä haluamme

automaattiset raportit, myös ad hoc -kyselyt

mitä enemmän, sitä enemmän rakentamiskustannuksia

uudet mahdollisuudet: tekoäly, ennusteet

• Vanha data mukaan KITTistä – onnistuu

• Datan julkinen näkyvyys - onnistuu
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Järjestelmän käyttöönoton vaiheet

• Lähdejärjestelmien kartoitus

• Datan mallinnus

• Datan keruu

• Raporttien muotoilu

• Koulutus

• Mahdollinen ylläpito
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Mitä pitää tehdä?

• Vaatimusmäärittely

mitä järjestelmän pitää tehdä

esitys: lähdetään yksinkertaisella liikkeelle, kehittämismahdollisuus

tietomalli – mitä järjestelmä pitää sisältää

sisältötyöryhmältä

• Päätös toimijoista

mikä taho hankkii ja ylläpitää

tarvittava työvoima (koordinointi)

• Hankinta – mikä taho ja miten

• Päätöksentekotapa

sektorit vai yksittäiset kirjastot?

• Aikataulu

järjestelmän rakentaminen vie joitakin kuukausia

2021 tiedot pitää kerätä jonnekin
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Kiitos!

• ari.muhonen@jyu.fi

• 040 805 4208

• osc.jyu.fi


