Pääkäyttäjäpalaveri 4.10.2016
Joensuu: 
Ei mitään erityistä, omatoimikirjastojen askartelua. Tätiin automaattinen yhdistäminen laitettu päälle 3.10., mutta ei välttämättä toimi oikein. 
Outi: 
asiakkailta katoaa varauksia: jos asiakas lainaa teoksen nimekkeestä, johon hänellä on jo varaus, niin varaus poistuu, näyttää tapahtuvan sekä automaatilla tai virkailijalla. Testi virkailijaliittymällä: nidevaraukset eivät katoa, yhteisöasiakkaalta katoaa varaukset mutta ei nidevaraukset. Testataan vielä automaatilla.
Sama tapahtunut myös Kyytillä. Joensuussa mahdollisesti tehty yhteisökorteille ominaisuus, että voi tehdä useampia varauksia. Lehtivarausten vuoksi kaikille piti sallia useampi varaus samaan nimekkeeseen. Voi liittyä asiakaslajiin, selvitettävä. Näyttäisi, että järjestelmäasetuksissa ei ole tähän liittyvää asetusta. 
Koulukirjastot aloittivat 3.10., lainausautomaatit eivät vielä valmiina, ei tietoa onko ongelmia. 
Tehty tilastopohjia, tulossa kommentoitavaksi, kommentit ensi viikon alkuun. 
EditX ei juuri edennyt. 
Suurin osa kirjastoista ei ole laskuttanut ollenkaan tänä vuonan, koska Joensuun pohjaa ei ole saatu toimimaan Outin tarpeiden mukaan. Oulussa tehty ProElaskutuksella helmi-maaliskuussa, Kempele ja Raahe siirtyvät myös siihen. 
Anneli 17.10.-30.11. Mikkelin palkkalistoilla: Kohan termien kääntäminen loppuun. 
Rovaniemi: 
Koha saatu asennettua, kielituki puuttuu. Kokeiltu parametrien tallennusta, mutta ei vielä viety kaikkia. Selvitetään verkko-osoitteita ja nimipalvelimia. Neuvottelut Axiellin kanssa dumpeista edelleen kesken, pikkuhiljaa on tehtävä päätös, että pysytään aikataulussa. 
Koulutusten sisältöjä tarkennettu, ensi viikolla pitäisi olla jo pääkäyttäjien keskinäinen kouluttautuminen. Auktorisoiduissa arvoissa Kyytin pohjassa on luokat RELTERMS (funktiokoodit), HINGS_AS, HINGS_PF. Meillä se ei ole tullut perusasennuksessa, onko tarpeen? Ei pitäisi olla tarpeellisia, voi lisätä jos näyttävät olevan tarpeen. 
Asennuksessa auktorisoiduissa arvoissa luokka SIP_MEDIA_TYPE, ei määritetty Kyytissä, onko tarpeen? Liittyy varkaudenestomagnetisointiin ja palautusautomaatteihin. Mitähän arvoja muut Kohat ovat käyttäneet?
Luettelointipohjat: miksi pohjassa näkyy enemmän kenttiä, kuin jos luettelointipohjan ottaa käyttöön luetteloinnissa? Pohjan näytettävät kentät määritellään luettelointipohjassa. Kannattaa hakea oikeat pohjat kuitenkin Tätistä. 
Kyyti: 
Verkkokirjaston etusivua muutettu Lumpeen malliin. 
Kellutusasioita aletaan suunnitetllla
Kymenlaakson pääkäyttäjäkokous marraskuussa, pääkäyttäjien koulutus Redminen käyttäjiksi. 
130-kentän ongelma eli yhtenäistetyt nimekkeet kirjoissa: jos on esim. Kalevala tarrassa, konversiossa signumiksi tullut Lyhyt Kalevala: eli jos tuotannossa lisää niteen, signumiin tulee tieto ”väärin”.
MARC:ssa 130-kenttää käytetään eri lailla, siellä esim. dvd:n alkuperäisnimeke. Joensuussa tarratulostukseen määritetty erilaisia signumin laskentakaavaa, Redminen tiketissä on maininta 130-kentästä mutta ei tarkemmin tietoa. Eli korjattava käsin nimekkeisiin tai kun niteitä lisätään. Hlökunnalle tieto, että jos nidettä ei löydy Kohan ilmoittamasta sijainnista, tarkistavat yhtenäistettyä nimekettä. Johanna voisi koodata, että Raamattu, Koraani jne. saisivat signumin oikein. 



