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Yleistä 
 

AMK -kirjastoista IGeLUn ja Ex Libriksen seminaareihin osallistuivat tällä kertaa Päivi 

Ylitalo-Kallio Metropolia AMK:sta, Jouni Jääskeläinen Savonia AMK:sta sekä Pertti 

Föhr Lahden AMK:sta. Tarkoituksena oli perehtyä muuttuvan 

kirjastojärjestelmäkentän uusiin tulokkaisiin, mm. Almaan sekä Primoon sekä saada 

uusinta tietoa siitä, mihin suuntaan käytössä olevien järjestelmien (Voyager, 

MetaLib, SFX, bX) kehitys on menossa. 

 

Ex Libris on johtava korkeakoulujen käytössä olevien kirjastojärjestelmien toimittaja 

maailmassa. Asiakkaita löytyy 60 maasta kaikilta mantereilta, pienistä 

kirjastoyksiköistä suuriin konsortioihin.  

 

IGeLU (The International Group of Ex Libris Users) on käyttäjäyhteisön yhteinen 

organisaatio, jonka tarkoituksena on parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä 

vuoropuhelun aikaansaaminen Ex Libriksen kanssa.   

 

Ex Libriksen Oren Beit Arie kurkisti strategiapuheenvuorossaan kirjastojen ja Ex 

Libriksen tulevaisuuteen. Kirjastopalvelut ovat ajanmukaisesti muuttumassa 

pilvipalvelujen suuntaan. Ex Libriksen visiossa vilahtelivat sanat, kuten jakaminen, 

yhteistyö, avoimuus, yhteisö, identiteetti ja ainutkertaisuus. Haasteiksi puheessa 

nousi muun muassa se, miten päästäisi just-in-case –toimintatavasta lähemmäksi 

just-in-time –toimintatapaa. Kun ei kirjastoilla kuitenkaan ole varaa hankkia ja 

luetteloida kaikkea, mutta kuitenkin halutaan löytää paljon. Ajatuksena on siirtyä 

omistajuudesta saatavuuteen. Puheessa tuli myös esille Ex Libriksen pyrkimys 

kehittää haun personalisoitu ranking, mikä tarkoittaisi sitä, että hakutuloksen 

relevanttius määräytyisi muiden kriteerien ohella myös tiedonhakijan mukaan. 

Esimerkiksi tietystä aiheesta hakiessaan alan professori saisi erinäköisen 

hakutuloksen kuin ensimmäisen vuoden opiskelija.     

 

 
 



Asiakasliittymä 

Primo 

Primo alkaa olla jo vanha tuttava, vaikka 

emme ole vielä saaneet AMK-kirjastoissa 

tuotteeseen kontaktipintaa. Koska Primo on 

kehitetty toimimaan vain asiakasliittymänä, 

KDK:n pilottien valmistumista odotellessa 

sitä on mahdollista kokeilla nykyisten 

järjestelmien päällä. Metalib+:sta kerrotaan 

tarkemmin jäljempänä tässä raportissa.  

 

Seminaarien esityksissä seurattiin Primoa käyttävien kirjastojen kokemuksia 

käyttöönotosta ja käytettävyyteen liittyvistä havainnoista. Käytettävyystestejä oli 

tehty kahdessa eri organisaatiossa: K.U.Leuven (LIMO) ja Free University Berlin. 

Käytettävyyttä oli testattu perinteisellä kaavalla: ensin heuristinen arviointi, sitten 

käytettävyystestit ääneenajattelua käyttäen. Käytettävyystestien tulokset vaikuttivat 

samankaltaisilta, mm. molemmissa kaipailtiin aineistotyyppikuvia hieman 

näkyvämmiksi. Indeksin muodostumista taustajärjestelmien datan muuttuessa 

kuvattiin aikaa vieväksi, jopa tuskaisen kauan kestäväksi prosessiksi.   

 

Koulutuksellisempaa sisältöä sisältäneissä sessioissa käsiteltiin Primon ylläpitoa 

systeemin näkökulmasta sekä pluginien käyttöä. Primoa odotellessa myöhäisempien 

KDK-pilotin vaiheiden käyttöön, koimme hyödylliseksi päästä kurkistamaan 

asiakasliittymään hieman pintaa syvemmältä.  

 



Taustajärjestelmät 

Voyager 

Voyagerin kehitysjana näyttäisi tällä hetkellä ulottuvan versioon 10 saakka. 8.0 -

versio on julkistettu heinäkuussa 2011 ja loppuvuodesta on tulossa 8.1 versio. 

Suurimpana uudistuksena Voyagerissa on Global Data Change -toiminto, jolle on 

omistettu ikioma client. Kyseisellä toiminnolla voidaan muuttaa bibliograafisen datan, 

sijaintitietueiden sekä auktoriteettien marc-muotoista dataa säännönmukaisin 

suorittein. Toteutettavat muutokset on mahdollista tarkistaa joko preview -tilassa tai 

logi-tarkistuksilla. Muutosprosessi on perinteinen marcexport - muutos - bulkimport.  

 

Toinen merkittävä uudistus on tietoturvaan ja -suojaan liittyvä uudistus. Virkailijan 

salasanat on mahdollista vaihtaa omatoimisesti ja sysadminissa voidaan asettaa 

vaatimuksia salasanan vahvuudelle sekä vaihtovälille. Toki myös vanha “never 

expire” on valittavissa. Tarpeelliseksi saattaa muodostua myös lainaukseen ja 

palautukseen liittyvät uudet pop-up -notesit. Kyseisillä huomio-toiminnoilla voidaan 

asettaa teokseen liittyviä viestejä, esim. “onko 3-D lasit pakkausessa?” jne. 

Suomessa osittain jo väistynyt tarve SMS -viestien lähetysmahdollisuus 

asiakasviestintään on jatkossa Voyagerin sisään rakennettu ominaisuus. 

Työasemille asennettujen client-ohjelmien päivitys on mahdollista tehdä 

automaattisesti ilman järjestelmän pääkäyttäjän oikeuksia. Päivityksen jälkeen esim. 

lainausohjelma huomaa palvelimella uuden version ja kysyy käynnistettäessä lupaa 

asennukselle. 

 

Myöhemmissä versioissa, 8.1 ja 8.2 on luvassa mm. uusi UTIL -valikko, jonka kautta 

on mahdollista ajaa mm. regen -ajoja sekä hallita Oraclea ja käyttöjärjestelmää. 

Enemmän alustojen ylläpitoa hyödyntävä toiminto mahdollistaa ainakin sen, ettei 

Voyager -sertifikaatit ole enää niin ratkaisevassa asemassa kun halutaan ylläpitää 

järjestelmää. Myöhemmin on luvassa myös päivitetty XML-pohjainen PatronLoader, 

jossa on mukana uusia kenttiä. 

 



 
Web Services 

Voyagerin palvelujen liittäminen muihin järjestelmiin onnistuu Web Service 

rajapinnan kautta. Kaikki Tomcat-käyttöliittymän toiminnot ovat tarjolla. Rajapinta ei 

kuitenkaan ole täydellinen. Esim asiakastietoja ei voi muuttaa, mikä olisi kätevää jos 

asiakas voisi itse päivittää omia tietoja. Heräsi ajatus voisiko varauslomakkeen 

toimintaa muuttaa tai jopa kirjoittaa kokonaan uusi lomake. Rajapinnan kuvaus löytyy 

EL Commonssista: http://www.exlibrisgroup.org/display/VoyagerOI/Home (vaatii 

kirjautumisen). 

 

Alma 

 

Alma, ex-URM, oli seminaarissa hyvin esillä. Tällä hetkellä Alma on partner release -

vaiheessa. Järjestelmän kehitys tapahtuu yhteistyössä isojen yliopistojen kanssa, se 

on testikäytössä noin 60 organisaatiossa. Ensimmäistä tuotantoversiota lupaillaan 

aikaisintaan vuonna 2012. 

 

Almaa esiteltiin lähinnä kirjastoprosessin alkupään 

toiminnoissa, hankinnan ja aineistojen lisenssien 

hallinnan osalta. Alma on selainpohjainen, 

pilvipalveluna toimiva tuote (SaaS, Software as a 

Service). Demot sujuivat ilman demoefektejä, mikä 

on tietysti lupaavaa. Itse tuote vaikutti Voyageriin 

verrattuna varsin suoraviivaiselta ja jossain määrin 

helppokäyttöisemmältä.  

 

Järjestelmän päivitysprosessiin pilvipalvelulla on 

vaikutusta mm. siten, että päivitykset voidaan 

hoitaa palvelun tarjoajan toimesta taustalla ilman 

suurempia päivityskatkoja. Tähän menettelyyn 

olemme jo tottuneet mm. sosiaalisen median 

palveluissa. Pilvipalvelulla voidaan nähdä olevan 



vaikutusta myös kirjastoissa tarvittavan “teknisen” henkilökunnan tarpeen 

vähenemisenä ja resursseja voikin kohdentaa ydinosaamisen suuntaan. Alma 

yhdistelee nykyisten erillisten taustajärjestelmien toimintoja fyysisten ja elektronisten 

aineistojen valintaan ja hallintaan tarjoten yhden ohjelmiston koko teoksen 

elinkaareen. Omaa asiakaskäyttöliittymää Almassa ei enää ole. OPACin virkaa 

hoitaa Primo, joka on tarkoitettu pariksi Almalle. Hankinnan on mahdollista tapahtua 

käyttäjälähtöisesti, jolloin asiakas voi toivoa hankittavaksi teosta ja toimittaja voi mm. 

tarjota teoksia testikäyttöön. Tässä tapauksessa muodostuva tietue ei tallennu 

varsinaiseen kokoelmaan, vaan siirtyy sinne mahdollisesti hyväksymisprosessin 

jälkeen. 
 

Metalib 

 

MetaLib-sessiota oli seminaareissa useita, mutta ei mitään uutta ja ihmeellistä. Paitsi 

MetaLib+ -esittely. MetaLib+ on itse asiassa Primo, jonka voi ottaa käyttöön 

elektronisten aineistojen käyttöliittymäksi MetaLib-käyttöliittymän sijaan. 

Käytännössä se ilmeisesti Suomen olosuhteissa tarkoittaisi sitä, että Nellin MetaLib-

käyttöliittymän sijaan (tai rinnalla) olisi Primo-käyttöliittymä, jossa on haettavissa 

kaikki MetaLib-aineistot - siis KDK:n Primo ilman OPACia. 

 

Muuta 

 

 Tilaisuuksien tviittejä voi hakea Twitterista hashatageilla #igelu11 & #ExLibSys11. 

 


