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Kyyti
Hyllypaikka katoaa kun vastaanottaa lehtiä saapumisvalvonnassa. Jos niteen avaa muokkaukseen, niin hyllypaikka tallentuu. 
Vuodenvaihteen raportteja on tehty, mm kirjastoautojen pysäkkikohtaiset lainat kellonaikojen mukaan. 
Hlökunnan virkailijakortit: niille ei ole luotu alun perin kirjastokortin numeroita, kun käytetään varausten tekoon ja lainaamiseen, ei näy kenelle varaus on. Eli hlökunnan työkorteilla pitää olla kirjastokortti tai joku muu tieto. 
Mitä kenttiä Täti-luettelointipohjissa on? Pohjat eri aineistolajeille löytyvät Redminesta Palaute-projektissa Tiedostot välilehdellä, asiasta tietää Riitta Tukiainen. 
Lumme
RFID-asiat: Lummekirjastoissa tietomallit RFID-kirjastoissa voi olla erilaisia, koska automaatit eivät aina lue toisten kirjastojen RFID-tarroja.
Toenperällä testattu itsepalvelukirjastoa. 
Varausten itsepalvelunouto Outin malliin: mistä asiakkaan varaustunniste tulee. Koodi viety yhtenäis-Kohaan niin, että se voidaan anonymisoida tai sitten ei-anonymisoituna eli nimimuodossa. Tulee tekstiviestiin, jos tekstiviestipohjaan on määritetty että varausilmoitukseen tulee nimi Kohan kentästä othernames.

Vaara
Päivi ei ollut paikalla

Oulu
Yhtenäisversion testaukset menossa. Isoin ongelma cron-ajojen toiminta, kun saadaan toimimaan suurin osa ongelmista todennäköisesti ratkeaa.
ProE-laskutus Raahessa valmiina. Iso remontti tehty koodiin. 
Osakohteet menevät tuotantoon, n. 11.000 lähinnä nuottien osakohdetta ei mennyt aikanaan oikein läpi. 
Tilastopalikkaa odotetaan. 
Kausijulkaisulehtien uusinnat tekevät uuden hankintaehdotuksen. Järjestelmäasetus: RenewSerialsCreate… valitse: älä ehdota. 
Kirjavälitys EditX:ssä tuotannossa Raahessa, tulossa muillekin kirjastoille. Toimii ok, luettelointitiedoissa aineistolajit menevät Onix-koodina, korjataan. 
Outin UKK-listan läpikäyminen, tulossa Redmineen. 
Outin Tietotekniikan kanssa tarkoitus läpikäydä vastuumatriisi. Pieniä hankaluuksia palvelinten valvonnan kanssa, ensimmäinen palaute ongelmista tulee asiakkailta, ei toimittajalta. 
Outin vastuumatriisi voisi toimia myös muiden Koha-kirjastojen palvelintoimittajien kanssa. 


Helle
Palvelinsopimus Tieran kanssa melkein valmis. Toivottavasti tällä viikolla allekirjoitukseen, raudat jo olemassa ja varattuna meille. 
Tallinnassa 70 hengen voimin miettimässä Helle-kirjastojen käytäntöjä kaikkea Finnan ylläpidosta kuljetuksiin.
RDA-konversiota valmisteltu Kansalliskirjaston kanssa. Töitä vielä paljon, mutta etenee hyvin. 

Siilinjärvi: 
Myöhästymismaksuongelma: eivät kerry päivittäin vaan vasta kun nide palautuu. Puuttuu mahdollisesti yksi cron-ajo. 
Asiakkaat, joilla on Ipad eivät ole pääseet kirjautumaan verkkokirjastoon. Muillakin ongelmia, eivät aina toimi, ei tietoa syystä, vika ei systemaattinen tai ennustettavissa. Chromen asentamalla ongelma saattaa ratketa. 

Lappi:
Kohan kehityskannassa asiakastiedot ja viestiasetukset. Kirjastokortteihin on tullut yksi ylimääräinen nro, ongelm mahdollisesti mmt-patronsimportchain-komennoissa. 
Testikanta toivon mukaan vihdon avoinna tällä tai ensi viikolla. 
Seuraavaksi viedään luettelointidata.
Palvelintoimittajan kanssa palaveri ja toimintatavan muutos: varmuuskopiointi aiheuttaa ongelmia, hankitaan lisää tilaa ja toteutetaan varmuuskopiointi toisella tapaa. 
Pallas-kirjastojen viimeiset koulutukset tällä viikolla. 



