Pääkäyttäjäpalaveri 5.7.2016 klo 9.15-9.50

Lappi, Leena ja Marja-Leena:
- Jukka aloittanut, on saatu yhteys palvelimeen. Ke 6.7. kehittäjien palaveri, jolloin Jukka pääsee yhteyksiin muiden kehittäjien kanssa.
- lappilaisilla toiveissa päästä syyskuussa käymään Oulussa katsomassa miten OUTIssa hoidetaan mm. Kaukopalvelu, tilastot, hyllyvaraukset. Sovittiin, että Leena lähettää toiveista sähköpostia Oulun Koha-postiin. OUTI lähettää ohjeita niistä joista sellaiset jo ovat olemassa.
- Tarkistusmerkit: Kohassa ei määritetä kuinka monta merkkiä tunnuksessa pitää olla. OUTIssa tapahtunut tarkistusmerkkiongelma johtui siitä, että migraatiotyökalu lisäsi (Pallaksessa) puuttuneen tarkistusmerkin Kohaan. Ongelma syntyi kun Kohassa tarkistusmerkit olivat, mutta puuttuivat viivakooditarroista.
- Jukka selvittää Pasin ja Olli-Antin kanssa, voiko Pallaksen luettelointitiedoissa olevasta "kohde"-kentästä siirtää tietoa konversiossa Kohaan.
- Leena lähdössä lomalle, ennen lähtöä hän käy konversiosääntöjä läpi.

OUTI, Piia ja Pirkko-Liisa:
- Pasi palasi eilen lomalta. Jatkaa Raahen konversion valmistelemista. Raahen konversio heinäkuun lopussa.
- Anneli jäi lomalle (3 vkoa). Ennen lomaa hän aloitti Koha Suomeksi -ohjeen siirtämisen Redmineen.
- Kesäkuussa ollut hiljaisempaa, joten tehty niitä hommia mitä ei aiemmin ole ehditty tehdä mm. siivottu Redmineä
- Taivalkoski ja Pudasjärvi aloittivat eilen OUTI:ssa. Ei ole tullut yhteydenottoja, joten oletamme että kaikki on mennyt hyvin. Pirkko-Liisa soittaa molempiin kirjastoihin tänään.
- Koha suomennosten tarkistus loppui 30.6. Seuraavaksi Joni, Elina, Pirkko-Liisa ja Piia tarkistavat miltä suomennokset näyttävät Kohassa. Jotkut termit ovat sellaisia, että niihin tottuu Kohan käytön aikana, mutta joista voidaan vielä yhteisesti sopia yhteisesti Koha-Suomessa mikä olisi sopivin termi esim. Hyllypaikalle. 

Kyyti, Saara ja Tuomas:
- E-kirjeet saatu toimimaan :)
- Jotain pientä ongelmaa jatkuvasti sähköpostien ja tekstiviestien kanssa. Tuomas selvittää ongelmaa.
- Tuplatietueista ongelmaa. Johanna selvittää.
- Saara odottelee normaalia Koha-arkea ja hänellä on työn alla seuraavaksi ohjeiden tekeminen Raportit-osion käyttöön. Lisäksi hänellä työn alla ohjeiden tarkistaminen, ovatko ajan tasalla ja mitä ohjeita puuttuu.

Muuta:
Mietittiin olisiko yhteistä paikkaa, jossa säilyttää ohjeita (esim.Redminessä): Syksyllä on tulossa koodikannan yhdistyminen, jonka myötä näkymät muuttuvat yhtenäisiksi kaikissa Koha-kirjastoissa. 
Sen jälkeen yhteiset perusohjeet yhteen yhteiseen paikkaan, jotta kaikki voivat niitä hyödyntää pienellä muokkauksella. Palataan asiaan syksyllä.

