Pääkäyttäjien viikkopalaveri 24.5.16

Joensuu:
Ei mitään erityistä. Listat-toiminto ei toimi, sinne ei voi lisätä teoksia, vaikeuttaa työntekoa, kun ei voi yhdistellä tietueita.

Mikkeli: 
Suvantovaihe menossa, koska Johanna lomalla. Tätiä testattu. Ongelmia saada yhteys Tätiin. Melinda-työpajassa mukana Helsingissä, Melinda kiinnostunut saamaan Koha-kirjastot mukaan. Asiakastietojen kanssa jotain ongelmia.

Kymenlaakso
Ekirjeet eivät edelleenkään lähteneet. Nyt saadaan manuaalisesti lähetettyä OpusCapitalle. Täytyy odottaa Johannaa, että saadaan kunnolla korjattua.
Hankinnan ja aineiston vastaanoton kanssa edelleen tuskaillaan. On sovittu Oulun kanssa etäpalaveri, jossa katsotaan miten aineiston vastaanotto sujuu siellä.

Oulu: 
EditX-hankintaa suunniteltu ja kehitelty edelleen. Bookyn rajapinta piirua vaille valmis, ongelmia vielä ISBN:ien täsmäytyksen kanssa. PiiMega rakentaa "yleishankintamoduulia". BTJ:n kanssa palaveerattu EditX-tilaussanomasta, selvitellään vielä, miten heidän versio saataisiin toimimaan Kohassa. Kirjavälityksen tilauksissa ongelmia viivallisten ISBN:ien kanssa. Kesäkuulle laitettu puoltoistakertainen laina-aika (ei koske ihan kaikkia asiakasryhmiä ja kirjastoja).  
Kohan kalenterissa sininen ”poikkeus” ei tee ylitystä. Kannattaa otta huomioon eräpäiviä säätäessä.  Raahen konversiossa ongelmana ISBN:n perässä olevat (sid.) & (nid.) –merkinnät. Kansalliskirjaston konversiosäännöissä ne viedään 020a-kenttään, kun OUTIssa ne on aikaisemmin viety 020q-kenttään. Nyt ISBN:t ei täsmää ja ei saada nimekkeitä yhdistymään. Ongelmaa selvitellään.

Porvoo: 
Ei paikalla.

Rovaniemi: 
Järjestelmänkehittäjän hakuaika päättyy huomenna, toivottavasti saadaan yksi hakemus henkilöltä joka otti yhteyttä! "Kuivaharjoittelua" on tehty viime syksystä, ja meillä alkaa olla määritykset ja parametrit valmiina. On tehty Lapin kirjaston yhteistyösopimus, huomenna allekirjoitetaan palvelinsopimus ja asiakkaiden käyttösäännöt hyväksytään 2.6. Tekemättä vielä tietysti paljon, mutta on me jo paljosta saatu sovittua, mm. yhteiset maksut ja yhteinen varausjono :) Pohdinnassa miten pienten kirjastojen aineisto viedään: dumpilla vai käsin? Isot kirjastot (Lappi, Kemi) ottavat dumpit. Jos kaikki menee suunnitellusti, voidaan aloittaa tuotantokäyttöä lokakuun lopussa.

Lisäksi:
Raporteista ja tilastotyöryhmästä puhuttiin. Jaetaan jatkossa toisillemme hyvät raporttipohjat.
Keskusteltiin asiakkaiden antamista Koha-palautteista. OUTIssa tullut kehuja ja haukkuja verkkokirjastosta, osa tykkää kamalasti ja osa tykkää, että verkkokirjasto on kamala. Eräpäivämuistutuksen muuttuminen aiheuttanut närää osassa asiakkaissa. Yksi ennakkoviesti ei tunnu riittävän. Varausten itsepalvelunoudosta osa asiakkaista tykännyt, osa ei. Myös henkilökuntaa asia jakaa. Uutuusseurannan muuttuminen RSS-syötepohjaiseksi hämännyt asiakkaita. Palautuskehotuksen lähetystapaa ei voi valita asiakaskohtaisesti, vain asiakastyyppikohtaisesti. 

