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Helle
Kirjaston kalenteriin toivottu mahdollisuutta lisätä kiinniolo tietylle viikonpäivälle tiettynä ajanjaksona (esim. kiinniolo lauantaisin ajalla 1.6.-15.8.2020).

Kyyti
Seuraavia tikettejä olen päivittänyt
#4126 Kyyti: Lisää maksu -kohdan oletusmaksut https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4126
#4010 Raportointityökalu: niteet ja poistetut niteet -raportin päivittyminen https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4010
#3838 Muutoslokin ihmeelliset kirjautumiset https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3838

Kysyin miksi lainan voi uusia, vaikka siihen on varaus, kun toinen nide oli kotiseutukokoelman nide. Syynä on järjestelmäasetus AllowRenewalIfOtherItemsAvailable, joka Kyytissä on päällä. Se otettiin käyttöön, koska aiemmin oli tilanteita, että lainaa ei voinut uusia, jos oli varaus, vaikka olisi 10 kirjaa ollut hyllyssä. 
Ratkaisu on asettaa kotiseutukokoelman aineiston johonkin ei lainattavissa tilaan. Outissa asetus on otettu pois päältä, koska on hidastanut liikaa asiakkaan lainojen hakua Finnassa. Kyytissä ei ole sitä ongelmaa ollut.

Lumme
Ei merkittävää.

Vaara
- Celia-äänikirjojen tietoja korjattu, nyt näkyvät Finnassa kaikki samalla tavalla
- lehtien nidevarauksissa huomattiin kummallisuus: kolme varausta samasta lehtinumerosta. Kun ensimmäiselle varaajalle lähti kuljetus, se näkyi kuljetustilana muillekin varaajille virkailijatyökalussa asiakkaan varauksissa (onneksi ei Finnassa). Kuljetustilan pitäisi näkyä vain sille lainaajalle, kenelle varaus on menossa, ei muille. Toimii samalla tavalla myös Outissa, joten ei pelkästään Vaaran ominaisuus
- tehty tiketti kellutusmatriisin kehitysehdotuksesta (#4128). Kellutusmatriisi on tolkuttoman laaja eikä mahdu järkevästi mitenkään isollekaan näytölle, joten sen käsitteleminen on hankalaa. Kun pitää tehdä yksittäinen sama muutos moneen ”kellutuspariin”, olisi kätevämpää, kun voisi tehdä muutoksen, vaikka johonkin sääntöön x, joka muuttaisi tiettyjen kirjastojen kohdalta ko. ehdon.

Siilinjärvi
Ei merkittävää.
Outi
Koha-tiimi ajatteli ehdottaa Oulun kokoelma-tiimille kahta muutosta niteisiin:
	muutetaan Oulun niteiden kotiosastoksi Oulun pääkirjasto. Tämä helpottaisi muista OUTI-kirjastoista tulevien niteiden käsittelyä, koska niteet menevät lähtökirjastossa kuljetukseen kotikirjastoon. Käytännössä ne kuitenkin jäävät Oulun pääkirjastolle ja ne joudutaan käsittelemään kaikki manuaalisesti pois kuljetustilasta. Kotikirjastomuutos vähentäisi kuljetustilan purkamista ja vähentäisi manuaalisen työn kuormittavuutta.
muutetaan Oulun niteiden signumeista Pallas-muotoiset hyllypaikkalyhenteet Koha-muotoisiksi, jolloin palautusautomaattien lajittelusäännöt helpottuisivat huomattavasti. Nyt lyhenteitä on yhtä monta kuin kirjastoa, joten esim. aikuisten aineiston lajittelu tiettyyn lootaan on työlästä.
	Huomattiin virhe, että henkilöasiakas ei pysty Finnassa varaamaan mikrofilmirullaa, vaikka mikään Kohan lainasääntö ei sitä estä. Kaukolainakirjasto-asiakastyyppi pystyy varaamaan. Anneli testaili ja varaaminen estyi, jos luettelointitiedoissa oli nimiössä on tietueen bibliografinen taso ”s- Kausijulkaisu”. Anneli kysyy Finna-tuesta, mistä tuo johtuu.
Johanna on varmuuden välttämiseksi korjannut BatchOverlayn toimimaan myös Uuden Tätin kanssa. Se toimii nyt SRU-rajapinnan kautta aikaisemman Z39.50-rajapinnan sijaan. Heikkisen Antti on sitä testaillut ja se toimii riittävän hyvin, jos tulee tarvetta käyttää sitä Melinda-rajapinnan sijasta.

Lappi
- Verkkomaksu otettu Finnassa käyttöön 9.9. Näyttää toimivan hyvin eli pääsemme aloittamaan laajemman tiedotuksen asiasta.
- Estetty IntranetuserCSS -asetuksilla muiden maksujen lisääminen kuin uusi kortti ja kaukolaina. Lisää maksun otsikko kaipaa kuitenkin korjausta.
- Viestiasetuksista vaikuttaa kadonneen sms-viestien täppiä. Selvittelemme asiaa ja teemme tarvittaessa tiketin.
- Myös tänään lainattua aineistoa voi uusia, mikä ennen on ollut estetty. Selvittelemme, mikä on muuttunut ja teemme tarvittaessa tiketin.
- Pääkäyttäjissä hieman muutoksia: Ville Jylhä jää pois ja tilalle tulee Noora Suvanto. Koulutus aloitetaan pikimmiten.

