Kohan pääkäyttäjäpalaveri ti 9.7.2019
Paikalla Leena Kinnunen (Lappi), Anneli Österman (Outi), Reetta Pihlaja (Siilinjärvi), Sari Järn (Lumme) ja Kati Sillgren (Helle)

Lappi
PressReaderin etäkäyttölinkki lisätty Finnaan. Syksymmällä katsotaan Kohan Opacin hallittua alasajoa. 
Kirjastojen kiinniolojen vuoksi varauksia keskeytetty. Asiakkaat voivat kuitenkin itse jatkaa varausta, mistä on tullut muutamia selvitettäviä tapauksia. 
Muuten suhteellisen rauhallista.
Outi
- aika hiljaista ollut.
- Finnassa ollut kahdella asiakkaalla ongelmana, että eivät saa jatkettua tai keskeytettyä varauksia. Saavat ilmoituksen ”Tapahtui virhe”. Laitettu Kansalliskirjastolle tutkintapyyntö, mutta eivät vielä löytäneet lokeilta mitään. Asiakkaita pyydetty testaamaan uudelleen ja toisella olikin ruvennut toimimaan, mutta toisella ei. Katsotaan, näkevätkö nyt Kansalliskirjastolla lokeilla mitään, mikä selittäisi ongelmaa.
- OUTIn indeksi uudelleenindeksoitu ma-ti-välisenä yönä. Valmistellaan Kansalliskirjaston holdings-tuen tuomista Koha-Suomi-versioon. Anneli testaillut sitä yhdellä OUTIn testikannoista ja mikään ei tunnu menneen rikki. Tuotantokäyttö sitten paljastaa totuuden. Aloitetaan päivitys OUTIsta ja yritetään saada kaikille tuotantoon ennen Johannan loman alkua.
Yhteiset asiat
 - Ehdotetaan Kansalliskirjastolle seuraavia:
o   Voisiko lainoihin saada näkyville myös teoksen alanimekkeen? Siitä olisi hyötyä varsinkin niissä tapauksissa, että teokset on luetteloitu ikään kuin sarjan nimen mukaan ja alanimekkeenä on osan nimi. Esim. Siri Kolun Me Rosvolat : karkkikumous. Meillä asiakas oli palauttanut väärän teoksen, kun lainoissa ei näkynyt alanimekkeen karkkikumousta.
o   MP3-CD-muotoisista äänikirjoista näkee nykyisin aika huonosti, että kyseessä on MP3-muotoinen levy ja vaatii siten soittimelta enemmän ominaisuuksia. Finnassa näkyy Laitevaatimukset-kohdassa 538a-kentän tieto "MP3-tiedostoja toistava laite", mutta tieto ei ehkä kovin helposti osu asiakkaan silmään. Voisiko teoksen tietoihin laittaa näkyviin myös 347b-kentän tiedon eli koodausformaatin esim. Ulkoasu-tiedon yhteyteen? Tyyliin "1 CD-levy (7 h 15 min), MP3". Luettelointisääntöjen mukaan koodausformaattitietoa ei enää saa lisätä 300-kenttään. Esimerkki mp3-muotoisesta äänikirjasta: https://outi.finna.fi/Record/outi.2117424
§  vaihtoehtoisesti 538a-kentän tiedon voisi nostaa näkymässä Ulkoasu-tiedon jälkeiseksi tiedoksi. Tai lisätä 347b-kentän tiedot omalle rivilleen ulkoasutiedon jälkeen.
o   kielikoodi zxx (ei kielellistä sisältöä) vaihtoehdoksi kielikoodi-fasetteihin. Helpottaisi mm. lauluttoman/sanoja sisältämättömän musiikin hakemista.
- Ehdotetaan Korkalon Pasille, että hän tulisi esittelemään ja avaamaan lokirotaatio-luonnostaan pääkäyttäjien viikkopalaveriin elokuussa lomansa jälkeen. Monet käytetyistä termeistä ovat outoja, jonka vuoksi on hankala ottaa kantaa säilytysajan tarpeeseen. Luonnos löytyy Redminestä: https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Lokirotaatio
Siilinjärvi
Rauhallista. Reetta jää lomalle, palaverissä ei ehkä ole edustusta kuukauteen. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä marko.kosonen@siilinjarvi.fi tai jarkko.nevalainen@siilinjarvi.fi, luetteloinnin osalta
kukka-maritta.taskinen@siilinjarvi.fi
Lumme
Lumpeisiin ei kuulu mitään ihmeellistä. Tarrapohjia on muokkailtu. Sari ja Tiina tutkivat yhdessä Finnan käyttöliittymää 15.7.19.
Helle
Suomenkielisessä sivupohjassa syntymäajan generoituminen kauttaviivojen kera -virhe teki paluun (tiketti #4066). 
Osa pilkottujen kausijulkaisutilausten jälkimmäisestä tilauksesta (esim. Året runt 2019 27-52) on tehty alkuvuoden tilauksen numerointikaavan kera. Lehteä vastaanotettaessa lehden numerointi ei tule oikein, vaan alkaa ykkösestä. Lehtitilauksen jälkikäteen muuttaminen ei auta.






