Koha-Suomen pääkäyttäjäpalaveri 15.10. 

Leena Kinnunen, Pia Kusmin Lappi, Anneli Österman, Pirkko-Liisa Lauhikari Outi, Reetta Pihlaja Siilinjärvi, Päivi Knuutinen, Sirpa Havukainen Vaara, Sari Järn Lumme, Christer Skog Kyyti, Kati Sillgren Helle, Ari Mäkiranta, Inkeri Hakulinen Kansalliskirjasto, Johanna Miettunen HaagaHelia


Lappi: 
Sallasta pyydetty yhden kirjasto poistoa (Sallan koulut) sekä Posiolle uutta kokoelmaa: Posion koulukirjasto kurssikirjat.
Lyhytlainojen näkyminen hyllyvarauslistalla johtui laina-maksusääntöjen virheistä, jotka korjattin. Samalla Roin kirjastoautolle kopioitiin vahingossa Roin pääkirjaston sääntö, minkä vuoksi auto sai kahden päivän ajan kiinteän kirjaston laina-ajat. Sääntötaulu korjattu, ei pyydetty vielä korjausta vääriin laina-aikoihin. 


Outi: 
-          Nidevarauksiksi muuttuvia varauksia tutkailtu ja viimeisin teoria on, että varauksia tehdään monelle eri kortille, mutta lainataan vain esim. yhdelle kortille. Tällöin varaus on voimassa eri asiakkaalle ja lainaustilanteessa Koha kysyy poistetaanko varaus vai perutetaanko odottava-tila. Virkailijat ovat todennäköisesti jättänyt valinnan Perutaan odottava-tila –kohtaan, jolloin noudettavissa oleva varaus jää voimaan nidevarauksena. Tällöin voi vaikuttaa siltä, että varaus on muuttunut nidevaraukseksi ”itsestään”. Lisähuomiona tuli esille, että kun odottava-tila perutaan, jää varauksen vanhenemispäiväksi viimeinen noutopäivä. Tällöin varaukset tietenkin poistuu ja vaikuttaa siltä, että varauksia myös poistuu itsestään. OUTIlaiset tekevät viimeisestä noutopäivästä tiketin. 
 
Siilinjärvi: 
Siirrytään varausten itsepalvelunoutoon pääkirjastossa ja Vuorelan kirjastossa, varaustunnisteiden anonymisointi pyydetty 31.10.2019. Varmistettu vielä, että uusille asiakkaille muodostuu jatkossa anonyymi tunniste (järjestelmäasetus AnonymizeOtherNames).
Voiko vanhan redmine-tiketin alkuperäistä tekstiä muokata? Anneli näytti miten: muokkaa – kuvaus – kynän kuva. Onnistuu.

Vaara: 
	Axiellin palautusautomaattia korjattu pääkirjastolla, ei vieläkään täysin toimiva lajittelun osalta, mutta toimii jotenkin

Karsikon kirjasto jouduttiin lyhyellä varoituksella sulkemaan pariksi viikoksi ja noutopaikkasäätö aiheutti ongelman jo odottamassa oleville varauksille, vaikka näin ei pitäisi käydä. Vaarassa vielä vanha versio muihin Koha-kirjastoihin nähden, joten ongelma voi olla korjattu jo
Suomi.fi-viestien testausta jatketaan. Viestipohjia muokataan sitä mukaa, kun huomataan puutteita. Vähän kökkö on kyllä tuo toteutus, sillä asiakkaalle tulee sähköpostiin viesti, että Suomi.fi-palvelussa on viesti ja sitten käydään joko nettisivulla tai appissa katsomassa viesti, joka avatuu pdf:nä.
asiakkaalta tullut huomio Finnassa olevista linkeistä: kun on kirjautuneena omiin tietoihin, omissa lainoissa on tekijän nimen yhteydessä tekijän funktio samassa linkissä. Jos sitä klikkaa, saa tekijän teokset vain saman funktion mukaan (esim. kirjoittaja, kuvittaja), mutta ei muita saman tekijän teoksia. Laitetaan suoraan Finna-tukeen viesti, josko voisi korjata tuosta näkymästä funktion pois.

Lumme:
Esineiden kuvia halutaan näkymään Finnassa. Esineen luettelointipohjassa ei ole 856-kenttää, asia kierretty sillä, että käytetty oletuspohjaa. https://lumme.finna.fi/Record/lumme.3012893 
 Kaudet, pohdittu, että kannattaako edelleen jakaa emoja vrt. Anna.  https://lumme.finna.fi/Record/lumme.2986729
Asiakkaan ei pitäisi pystyä varaamaan Aku Ankan taskukirjoja muualta kuin omasta kotikirjastosta, mutta varaaminen osan kohdalla kuitenkin onnistuu. Tutkitaan edelleen asiaa.

Kyyti: 


Helle: 
Torstaina 3.10.2019 ainakin 6 automaattilainalle tullut eräpäiväksi lainauspäivä. Niteet lainattu 3 eri automaatilla.  
Koha-verkkokirjaston sulkemisajankohtaa muutettu 1.11.2019 -> 1.12.2019, jotta asiakkaat (toivon mukaan) ehtivät siirtää omat teoslistansa Kopa-Opacista Helle-Finnaan. Listoja on yhteensä noin 800.
Koha-Suomi: 
Ensi viikolla Koha-Hackaton. Koha-Suomen palvelinten yhdistämisen keskustelut alullaan. Melindan palvelinten siirto menollaan, Melinda vasta ensi vuonna Koha-Suomelle. 

Yhteiset asiat: 
-          Redmine:
o   Anneli on järjestellyt uudelleen ryhmiä ja rooleja sekä poistanut käyttäjiä sellaisista ryhmistä, joihin he eivät kuulu. Tämä siksi, että esim. pääkäyttäjä-roolissa oleva henkilö pystyy tekemään tikettejä ja on sovittu, että vain kimpan pääkäyttäjät tai korkeakoulujen pääkäyttäjät saavat tehdä tikettejä. Pääkäyttäjillä on myös oikeus käsitellä käyttäjätunnuksia.
o   Minna Kivinen on lisännyt korkeakoulukirjastojen pääkäyttäjät Redminen pääkäyttäjä-ryhmään, eli he pystyvät nyt tekemään tikettejä Palaute-projektiin.
o   Anneli päivitellyt Palaute-projektin käyttöohje-sivua ja siirsi sen Koha-Suomen dokumentaatio –projektin alle: https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Palaute-projektin_k%C3%A4ytt%C3%B6ohje. Kommentteja, tarkennuspyyntöjä voi laittaa Annelille.
o   Redminessä on paljon tunnuksia, joita ei ole käytetty koskaan tai pariin vuoteen. Päätettiin, että jokainen kimppa käy omat käyttäjätunnuksensa läpi ja poistaa ne tunnukset, joiden käyttäjä ei enää ole töissä.
-  Melindan käyttöönotto siirtyy vuoden 2020 alkupuolelle Kansalliskirjaston resurssipulan vuoksi.
-   Palautuskehotuksen lähetystapa asiakaskohtaisesti valittaviksi
o   Korkalon Pasi on kehittänyt palautuskehotusten (ODUE) lähetystavan valinnan asiakaskohtaiseksi. Muutos pitää tehdä, jotta palautuskehotukset voidaan lähettää Suomi.fi-viestinä. Pasi pyysi pohtimaan paria asiaa:
§  annetaanko mahdollisuus valita, että palautuskehotus lähetetään kahdella eri viestitavalla, esim. Suomi.fi ja sähköposti?
·         Päätettiin, että on selkeintä, jos sallitaan vain yksi viestitapa
§  säilytentäänkö preferemail-toiminto, jossa palautuskehotus lähetetään sähköpostilla, jos asiakkaalla sellainen on ja asiakkaalla ei ole viestityyppivalintoja? Tällöin asiakkaalle voi lähteä sähköpostipalautuskehotus, vaikka hänellä ei ole valittuna sähköpostitäppää palautuskehotuksen kohdalla viestiasetuksissa.
·         Päätettiin, että on selkeintä, kun aina noudatetaan viestiasetusten täppiä.
-          Finto-pluginit ovat nyt valmiit ja käytössä Tätissä: https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Finto#Finto-plugin
o   Keskusteltiin otetaanko käyttöön paikalliskannoissa esim. esineiden luettelointipohjaan? Päätettiin, että on selkeintä, että pluginit asennetaan myös paikalliskantoihin, jolloin ne pysyvät koodikannaltaan samanlaisena kuin Täti. Sovittiin myös, että pluginit laitetaan käyttöön vain esine-luettelointipohjalle, koska vain ne luetteloidaan paikalliskannoissa. Käyttöönotto-ohje löytyy Redminesta yläpuolella olevalta wiki-sivulta.
-      Hoksautuksena, että kannattaa tarkistaa, onko IntranetUserCSS:ssä esityskokoonpanon tietueen perustiedot-näytöllä järjestävä rimpsu, joka löytyy tiketistä https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4051




