Pääkäyttäjäpalaveri 14.6.2016, klo 9.15-10.10
Päivi, Maarit, Leena, Tiina, Pirjo, Pirkko-Liisa (ylöskirjaaja)

1. Kuulumiset:
Mikkeli, Pirjo: 
- myöhästymismuistutukset eivät ole lähteneet kaikille asiakkaille. Johanna muuttanut skriptin kokonaan eli nyt muistutukset pitäisi lähteä kaikille e-kirjeenä.
- Siilinjärven kirjasto ottamassa Kohan käyttöön vielä tämän vuoden puolella

Rovaniemi, Leena:
- Ei mitään uutta, toivottavasti ensi viikon palaverissa hyviä uutisia kerrottavana. 
- Kirjastojen kanssa valmisteltu yhteisiä parametreja.

Porvoo, Maarit: 
- Pähkäillään aineistolajeja, maksuja ja laina-aikoja. Kati kerää tietoja kirjastojen asiakastietojen kentistä (mitä kenttiä käytössä, mitä tallennettu) ja luettelointitietoja. Toni leikkii testipalvelimella.
- tuotantopalvelimen hankinta kiihkeässä vaiheessa, muuten kokouksia ja kokouksia
- ensimmäinen konversio suunniteltu marraskuulle, mutta RDA:n ja Finnan käyttöönotot vaikuttavat aikatauluihin
- 13 kuntaa mukana, seitsemän tietokantaa

Oulu, Pirkko-Liisa
- hiljaiseloa, Pasi lomalla kesäkuun
- varausten noutopaikkamuutoksia tehty Kohaan onnistuneesti kesän aikana, kun kirjastoja on kiinni tai ne toimivat vain omatoimella. Alkuperäiset noutopaikat palautetaan, kun kirjasto taas auki.
- Btj:n kanssa pidetty palaveri viikolla 23. 

Joensuu, Päivi:
- tätiä testattu
- CPU Oy:n verkkomaksupalvelu otettu käyttöön, maksuissa euron alaraja eli euroa pienempiä maksuja ei voi maksaa 
- Päivi mukana Koha-kirjastojen luettelointiryhmässä. Seuraavan kokouksen asiana päättää mm. mihin Kohassa tallennetaan hankalien nimien ja termien lisäkirjaukset (johonkin luettelointitietueeseen vai auktoriteettitietueeseen).

Varkaus, Tiina:
- tavallista menoa, marraskuun alusta lähtien ajetaan myöhästymismuistutukset uudestaan, laskuja ei ole vielä lähetetty ollenkaan
- lainaus ajoittain hidasta, pahimmillaan jopa 40 s., normaalisti 10-15 s., hitaampaa päivällä. Toisiko uusi versio parannusta hitausongelmaan?

2. Kohan kehittämiskohteita:
Tilastot:
- esim. kokoelman hoitoon tarvittavia tilastoja
- Koha-Suomen tilastotyöryhmä on kerännyt Koha-kirjastoista tarvittavia tilastoja, tavoitteena on, että kaikilla Koha-kirjastoilla on samat raporttipohjat käytettävissä
- OUTIssa lainatilastoissa ollut suuria heittoja verrattuna Pallas-aikaan, selvitykset käynnissä. Palaverin jälkeinen tieto: lainatilastojen suurelle muutokselle löytynyt ainakin yksi selitys: Kohan järjestemäasetuksissa OUTIssa oli päällä asetus, että opac-uusinnat tilastoidaan erikseen. Muutamme asetuksen niin, että uusinnat tilastoituvat niteen lainanneen kirjaston mukaan.

RFID
- ongelmana Kohan tapa lukea nidetunnuksia, hidasta

Finna
RDA
monikielisyys Kohassa
- erityisesti asiakasviestit
- asiakkaan asiointikielen valinta

3. Muuta:
- Kohan käännöstarkistusta tehdään parhaillaan Oulussa ja Mikkelissä

