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SeAMK Kirjasto Almaan ensimmäisessä aallossa

Tuotantokäytössä 23.12.2019 alkaen

Käytännössä kuvailu aloitettiin tammikuussa 2020

SeAMK Kirjastolla asiakaskäyttöliittymänä SeAMK-Finna (Primo 

taustalla vertailussa)



Almasta

Pilvessä sijaitseva ohjelmisto, käytetään verkkoselaimella – etätyöt 

onnistuvat hyvin  - HAKA-kirjautuminen

Täysin ”Unified Resource Management”: Acquisition, Resource 

management, Fulfillment, Admin, Analytics

Rajapinnat muihin järjestelmiin

Tallennusalustat, automaattiset itse hallinnoitavissa olevat kenttien 

sisältövaihtoehdot, tietueen kuvailun ”nakittaminen” kollegalle jne. 

Kätevät mahdollisuudet korjata ja muokata (setit ja jobit)

Tulossa uusi layout (maaliskuussa) ja Metadata Editor (kesällä)



Almasta, jatk.

E-aineistojen kuvailu ja hallinta – kuvailuprosessit muuttuneet
E-Collection, esim. Alma Talent Verkkokirjahylly ja sen portfolio, esim. e-kirja 

”Päätöksenteon juoni” – portfolion linkitykset yms. tehdään lomakkeella, joka lisätään 

tai yhdistetään bib-tietueeseen

Linkitykset, proxyt, käyttöehdot, tilapäiset tiedotteet yms. tulevat automaattisesti 

E-Collectionin Service-tasolta - tehdään kerran - e-aineistojen ylläpito helpottunut 

– esim. kun palveluiden nimet muuttuvat, osoitteet muuttuvat jne. 

Yksittäiset verkkojulkaisut ”Standalone”-portfolioita

Mahdollista myös e-aineistojen kevyt kuvailu tekemällä vain lomakkeella portfolio 

– e-aineistot nopeasti käyttöön, esim. vapaiden verkkolehtien muuttuva maailma 

-> ei tehdä ollenkaan MARC-muotoista bib-tietuetta - poikkeustapauksia



Almasta, e-aineistojen hallinta ja kuvailu, jatk. 

Community Zone – kaikkien Alma-kirjastojen yhteinen metatietovaranto – ulkomaiset 

e-kirjat, e-lehdet ja niiden paketit

CZ:n tietueet hyvin epätasaisia – monta toimintamallia ja -tapaa  tietueiden 

käsittelyyn ja rikastamiseen: portfolion aktivointi, jolloin tietue tulee sellaisenaan, 

tietueeseen voi lisätä tiettyjä omia kenttiä (local extensions), tietueen 

rikastaminen, tietueen kopiointi / poiminta Melindasta tai muualta, 

primäärikuvailu itse jne. – lisännyt työtä ja työvaiheita - haetaan kokemuksia ja 

erilaisia tapoja toimia

Integraatio hankintaan – esim. Gobi, kotimaisia kustantajia/välittäjiä tulossa, 

esim. Alma Talent, Ellibs jne. 

CZ:n hyöty ennen kaikkea palvelun ja linkkien ylläpidossa, ei niinkään kuvailun 

puolella



Alma / Melinda
Alma-kirjastojen, Kansalliskirjaston ja ExLibriksen kanssa rakennettu yhdessä 

Melinda-integraatio, jonka taustalla monimutkainen prosessi, jossa 

normalisointisääntöjen avulla muokataan dataa siirroissa Almasta Melindaan ja 

päinvastoin Almaan ja Melindaan yhteensopivaksi (erilainen kenttäjärjestys ym.).

Alma-Melinda-integraatio toimii pääosin hyvin – primäärikuvailu voidaan tehdä joko 

Almassa tai Alephilla – molemmat tasavahvasti käytössä AMK-kirjastoissa.

ei enää replikointia

Import Melindasta Almaan – Import mahdollista myös suoraan esim. British 

Library, LIBRIS, Library of Congress jne. 

Kontribuointi Almasta Melindaan



Alma / Melinda, jatk.   

Auktoriteettivalvonta (Asteri Alman CZ:lla) Almassa työlästä – esim. 

nimien ja osittain myös asiasanojen  auktorisoidut muodot haettava ja 

tallennettava yksitellen, vaikka tietue tuodaan normalisointisääntöjen 

mukaan oikeana Melindasta

Authority Control Task List – auktorisoitujen kenttien 

päivitysseuranta



Meneillään

Community Zonen yhteisten toimintalinjojen hakeminen – kotimaisia kustantaja 

mukaan? 

Alma-kirjastojen yhteistyö – Lumikko-Alma kuvailu -sivusto, webinaarit, Slack-

keskustelualustat, Alma-Melinda-toimintamalliryhmä

AMK-kirjastojen Alma-keskustelut

Kansallinen kuvailuyhteistyö

Kuvailutyö tehdään pääosin Almassa?

Alman Community Zone suhteessa Melindaan

Alman ratkaisut e-aineistojen kuvailussa – tietueet eivät päädykään Melindaan?

Järjestelmähajaannus



Kokemuksia kuvailijoilta

”Same old, same old, vähän erilailla tuodaan ja viedään...”

”Jotkut asiat helpompia, jotkut hankalampia…”

”Alman auktoriteettivalvonta on…”

Uusien työkulkujen hakeminen

E-aineistojen hallinnassa päästy uudelle tasolle – haetaan 

toimintamalleja



Kiitos

Lisätietoja ja kokemuksia

silja.saarikoski@seamk.fi


