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Uutta varauksiin liittyen

Kiireetön varaus

• Varauksen voi määrittää ”kiireettömäksi”, jolloin se ei estä 
asiakasta uusimasta lainaansa.

• Toimintoa voi käyttää esim. muutostarrojen varauksissa, 
jolloin nide saa olla rauhassa asiakkaalla lainassa.



Varaukset

Varauksen odottava-tilan poisto

• Varausjonosta käsin pystyy jo kiinni jääneen eli odottavan varauksen 
muuttamaan takaisin jonoon ja asettamaan sille uuden viimeisen 
voimassaolopäivän.

• Toimintoa voi käyttää esim. sellaisessa tilanteessa, että kiinni jäänyt nide on 
rikkinäinen.



Varaukset

Varauksen kuljetustilan poisto

• Kuljetettavan varauksen kuljetustilan voi poistaa, jolloin varaus palaa jonoon 
ensimmäiseksi.

• Toimintoa voi käyttää esimerkiksi silloin, kun kiinni jäänyt nide on rikkinäinen.

• Huom! Nide jää kuljetustilaan, vaikka varauksen kuljetustilan poistaa.



Varaukset

Vanhentumispäivän muuttaminen

• Varauksen viimeisen voimassaolopäivän pystyy muuttamaan 
varausjonosta käsin.

• Toimintoa voi käyttää esim. seuraavissa tilanteissa
• teoksen ilmestyminen on viivästynyt ja varaus uhkaa vanhentua ennen 

teoksen ilmestymistä.

• Varauksen joutuu palauttamaan takaisin jonoon odottaa-tilasta.



Varaukset

Noutokirjaston palautusautomaattiin palautetut varaukset 
Käsiteltävänä-tilassa

• Kun varatun niteen palauttaa noutokirjaston palautusautomaattiin, 
menee varaus ”Käsiteltävänä”-tilaan, eikä asiakkaalle lähde 
noutoilmoitusta. Aiemmin varaukset olivat kuljetus-tilassa.

• Entiseen tapaan noutoilmoitus lähtee vasta, kun nide palautetaan 
virkailijaliittymässä noutokirjastossa.



Varaukset

Automaattinen varausten kiinni jääminen ja kuitin tulostus

• Osa kimpoista ottaa käyttöön automaattisen varausten kiinni 
jäämisen ja info/kuljetuskuitin tulostuksen.

• Tällöin palautettaessa Koha ei kysy vahvistusta varauksen 
kiinnijäämiselle eikä kysy, tulostetaanko info/kuljetuskuitti. Tämä 
vähentää hiiren käyttöä.

• Jos kiinni jää rikkinäinen nide, voi sen palauttaa jonoon tietueen 
varausjonosta käsin.

• Huomioitavaa: jos varauksen poistaa palautuksessa, tulostuu siitä 
siltikin kuitti.



Asiakastiedot

Lapsiasiakkaalle/huollettavalle voi lisätä useamman 
huoltajan/takaajan.

• Laskutuksessa valitaan takaajista ensimmäinen.



Asiakastiedot

Henkilötunnuksen lisääminen sujuvoituu

• Jos henkilötunnus löytyy jo sotu-siilosta, tehdään sotu-
avaimella automaattisesti haku asiakasrekisteriin ja käyttäjälle 
näytetään poppari ”Asiakas on jo olemassa! Paina OK 
siirtyäksesi tietoihin.”. OK-nappia painamalla asiakkaan tiedot 
avautuu toiseen välilehteen.

• Jos henkilötunnusta ei löydy sotu-siilosta, siirtyy vanhaan 
tapaan sotu-avain automaattisesti sille tarkoitettuun kenttään.



Asiakastiedot

Maksuissa tarkempia tietoja

• Asiakkaan maksuissa tiedot on jaoteltu tarkemmin omiin 
sarakkeisiin ja niistä näytetään enemmän tietoja.

Valittujen maksujen 

poistomahdollisuus



Asiakastiedot

Maksuissa tarkempia tietoja

Esim. Tiedot-napin takaa

näkee tarkemmin maksun

kertymishistoriaa.



Asiakastiedot

Muutoksia lainaus- ja tiedotvälilehdillä

Asiakkaan nimi, varaustunnus ja 

kirjastokortin numero näkyy 

lainatessa.

Noudettavat varaukset ”klikkauksen” takana, jotta 

ruutu ei veny pitkäksi. Varsinkin tiedot-välilehdellä 

tiedot tippuvat alas, jos noudettavia varauksia on 

paljon.



Asiakastiedot

Tupla-asiakastietojen yhdistäminen
• Vähän samaan tapaan kuin aiemmin on voinut yhdistellä tuplatietueita, 

voi jatkossa yhdistellä myös tupla-asiakastietoja.

• Asiakashaussa valitaan kaksi asiakasta ja yhdistetään ne yhdeksi tiedoksi. 
Valitse säilytettävä asiakas. Lainat, varaukset, maksut yms. siirtyvät 
kummastakin yhdistettyyn asiakastietoon.



Erämuokkaus ja -poisto

Erämuokkaus- ja -poistotoiminnoissa taustatyö-toiminto

• Niteiden ja tietueiden erämuokkauksessa ja -poistossa on jatkossa 
taustatyö-toiminto, joka suorittaa töitä sitä mukaa, kun niitä 
laitetaan jonoon.
• Käytännössä muokkaukset eivät tapahdu saman tien samalla muokkaus-

tai poistonäytöllä, vaan käyttäjälle näytetään linkki hänen käynnistämään 
taustatyöhön. Siltä sivulta näkee, kun työ on suoritettu.

• Erämuokkauksissa näkee myös, mitä niteitä/tietueita käsiteltiin. 

• Huomioita: Osassa taustatöistä saa virheilmoitussivun, jos työ on vielä 
kesken. Odota hetki ja yritä taustatyösivulle uudelleen.



Erämuokkaus ja -poisto



Palautus ja kuljetustilat

Palautuksessa näytetään paremmin tietoja niteiden kuljetuksista

• Kuljetuksen syy näytetään: varauksen vuoksi, palaamassa kotikirjasto yms. 
(Huom. Ilmoitukset ovat hieman eri näköisiä riippuen siitä, onko käytössä 
automaattinen varausten kiinni jääminen ja infokuittien tulostus)

• Kuljetustilat myös poistuvat loogisemmin ja niitä voi peruuttaa helpommin 
kuin aiemmin.



Palautus ja kuljetustilat



Luettelointi (pääasiassa Tätissä)

Luetteloinnissa lomake on uudistettu
• Yläreunassa on pikalinkit välilehdille kahdella tasolla: ensin päätasolla ja 

sitten linkki kenttätasolla: 
• Ylätasolla 100, 200, 300…

• Kenttätasolla 100, 110, 111, 130…



Luettelointi (pääasiassa Tätissä)

Kuvailupohjien ylläpidossa voi 
määrittää

• Oletusindikaattorit

• Osakenttien järjestyksen vetämällä 
kenttiä hiirellä haluttuun kohtaan.



Tarratulostus
Tarratulostusta varten on tehty uusi liitännäinen, johon pääsee Työkalut -> Liitännäiset -> 
Tarratulostustyökalu

Valitse tulostettavat niteet joko listalta vasemmalta 

tai lue viivakoodit oikealle.

Valitse käytettävä tarrapohja 

ja klikkaa Tulosta.

Oman tulostusjonoon niteet 

saa niteiden muokkauksessa.



Tarratulostus

Esikatselussa voit vielä säätää 

ylämarginaalia ja vasenta 

marginaalia. 

A4-arkkimallisissa tarroissa pitää 

tässä vaiheessa lisätä 

ylämarginaaliin tarran yläreunan 

marginaalin leveys. Muuten 

tulostus alkaa ihan arkin 

yläreunasta.

Valitse uudelleen Tulosta, jolloin 

aukeaa poppari, jossa kysytään, 

avataanko tiedosto ohjelmassa 

vai tallennetaanko.

Tulosta tarrat pdf-ohjelmalla 

entiseen tapaan.



Tiedonhaku

Lehtitilaukset näkyvät omalla välilehdellään lehtitietueessa.

Osakohteet välilehdellä Kokoelmat- (nidetiedot)
ja Kuvaukset-välilehtien vieressä.



Tiedonhaku

Nidehaussa uusina hakuehtoina ja sarakkeina tuloksissa Kadonnut ja 
Poistettu kierrosta -tilat



Kausijulkaisut
Useamman numeron poistaminen 
kerralla

• Kun kausijulkaisua vastaanotettaessa 
ei luoda nidettä (tyypillisesti 
sanomalehti), voi tämän tyyppisiä 
numeroita poistaa kerralla 
useamman numeron valitsemalla 
poistettavat ja klikkaamalla "Poista 
valitut numerot".

Useamman niteellisen kausijulkaisun 
poistaminen kerralla

• Niteellisen kausijulkaisunumeron voi 
poistaa kausijulkaisujen ylläpidossa, 
myös useamman yhtäaikaa. Ohjelma 
kysyy, poistetaanko myös nide. Jos nide 
on lainassa, nide ei poistu, mutta 
järjestelmä ei myöskään ilmoita, että se 
oli lainassa ja sitä ei poistettu.



Kausijulkaisut
Useamman niteen luonti kerralla

• Kun vastaanotettaessa luodaan nide, voidaan luoda useampi samanlainen nide.



Tallennetut raportit
Tuloksista voi kyselystä riippuen luoda kaavioita

• Jos kyselyn tulokset ovat sopivanlaisia, voi niistä tehdä suoraan 
tallennetuissa raporteissa yksinkertaisia pylväs- ja piirakkakaavioita.



Tallennetut raportit
Tuloksista voi tehdä eräajoja

• Jos raportin tulokset sisältävät nidenumeron (itemnumber) tai 
tietuenumeron (biblionumber), voi tuloksista ajaa niteiden tai tietueiden 
erämuokkauksen suoraan.



Kiitos!
Anneli Österman
Pääkäyttäjä
anneli.osterman@koha-suomi.fi


