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1. KDK 
 
KK:ssa testattu syksyn aikana Open Sourcea, miksi ei Open Source -päätöstä tehty jo aikaisemmin? Jonkun 
pitää hallinnoida sovellusta: sopimukset, vastuut, palvelimet, yms.   
 
VU Find on aika hyvä ohjelma, täyttää 70 % vaativuusmäärittelyistä. Muitakin on olemassa, Ebscolla esim. 
EDS http://support.ebsco.com/eds/, LM kauppaa vastaavaa 360 Serials Solution, CS Library yleisillä 
kirjastoilla.  
 
2. UKJ 
 
Pertti mukana 5. työryhmässä, ensimmäinen kokous joulukuussa. Työskentely wiki-alustalla, kommentteja 
voisi kerätä laajemmaltakin joukolta kuin vain työryhmiin nimetyiltä, määrittelyt kesään mennessä. Tammi-
helmikuussa on ohjausryhmän kokous. Yleisten kirjastojen edustus aika vähäistä työryhmissä 
 
Alman esittelyssä (8.12.) ei paljon nähty luettelointia tai lainausta, ensimmäiset tuotantoon 2012. Almassa 
lähtökohtana kaikki kirjastoaineistot, ei erottelua sähköisiin ja painettuihin. 
 
3. M9000-palvelin 
 
Huoltosopimuksen hinta tulevaisuudessa vaikuttaa konsortion maksuihin, vanha palvelin = kalliimmat 
hinnat. ;ikä on palvelimen elinkaari? 
 
Seuraava järjestelmä pilvipalveluna/virtuaalikoneina, maksettaisiin sen mukaan mitä tarvitaan, levytila ei 
lopu kesken, infra/alusta ostetaan ulkoisilta toimijoilta.  
 
Armakselta poistetaan ylimääräiset tietokannat viikolla 6/2012 Incidentin löytää numerolla: 
  #16384-302460 SI Name: Database removal 
 
4. Melinda 
 
KK:n luettelointiclient olisi hyvä olla toiminnassa ennen Melindaan menoa, ei ole vielä käytössä. Selaimella 
toimiva client, hyödyntää rajapintoja (Aleph ja Voyager). Replikointia kehitetty, kirjastot voivat määritellä 
entistä enemmän mitä kenttiä siirtyy. Jos amkien Melinda-liittymisestä tulee ratkaisuja, selvitetään 
replikointia tarkemmin KK:n väen kanssa. 
 
5. Julkaisurekisterit/Uutuusluettelot 
 
2012 tiedot syötetään JUREen, luultavasti HY:n Tuhat-järjestelmä pohjalla. Vielä ei tiedetä varmasti, miten 
toteutetaan käytännössä. 
 
Doran ei ole tehnyt muutoksia 7-version jälkeen, ehkä näihin ei tarvitse tehdä paljoakaan muutoksia. 
 
6. Voyager 8-päivitys 
 
Linnea1 heinä-elokuun vaihde, Linnea3 ja Armas juhannuksen alusviikko (UB voi aiheuttaa ongelmia, kun on 
eri versioita käytössä). 



Testikannat: 16.-18.1.2012 ExLibris luo testipalvelimelle 7.2.1 version, CSC testaa päivitysvaihtoehtoja 
skriptit/VIK/Oracle. Yksi testikannoista on Masto: osakohteet, varausryhmät, Tomcat 
 
7. Linnea-työryhmät 2012 – 2013 
 
Systeemi (ja käyttöliittymät) 
Lainaus 
Luettelointi 
Hankinta 
Kaukopalvelu 
Sisällönkuvailuverkosto 
 
Kirjastonjohtajat nimeävät 13.1. mennessä, ryhmät päätetään 20.1.2012. Amkeista voisi olla nykyistä 
enemmän edustajia, amkeissa totuttu tekemään itse eikä odoteta KK:n tekevän kaikkea valmiiksi. 
 
8. Seuraava kokous 
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