Pääkäyttäjäpalaveri 12.7.2016
Kyyti, Tuomas ja Saara:
Rästihommia keväältä tehty. Batchoverlay työkalu vihdoin saatu ja päästy tuomaan osakohteita. Luetteloijat pääsevät nyt käyttämään. SQL:ää opetellaan, että päästään tilastoja tekemään. Yhteisiä raporttipohjia tehdään ja tietoa niistä jaetaan kimpalle. Ongelmia: katoavia hyllypaikkoja, signumiin tallentuu CART, ei osasto (käyttäjälähtöisiä ongelmia varmaankin enimmäkseen). Suunnitellaan laskupohjaa jonka Koha generoisi suoraan, kunnilla ei ole laskutusrajapintoja käytössä. 

Oulu, Pirkko-Liisa: 
Oulussa on rajapinta ProElaskutukseen. Tehdään nyt muille kirjastoille laskupohjia, eli samaa työtä ollaan tekemässä kuin Kyytissä. Siis pohjat, joihin poimitaan Kohasta tietoja. Miika lomalla, joka laskutusta tekee, jatkaa sitä elokuussa. Kyyti tietoinen Outin tiketistä, Johannalla malli olemassa Redminessa, elokuussa pitää katsoa millaisia nämä laskupohjat ovat. Rajapinta muille kirjastoille samanlainen kuin ProElaskutuksessa. 
Pasi palannut lomalta, jatkanut Raahen konversion valmistelua. Anneli jo toista viikkoa lomalla. 
Aku Ankat 2016 eivät palautuneet Kohan tiedonhaussa. Tiedon haku palautti yhdeksän hakutulosta, mutta ei näyttänyt kuin kahdeksan eli vuoden 2016 Aku Ankkoja ei näyttänyt. Sama ongelma tuli vastaan Joensuussa. Selvitys: kun tulee liian monta nidettä nimekkeen alle, Koha ei osaa enää näyttää niitä. Kehittäjät pohtineet ratkaisua: indeksoinnin korjaaminen iso työ, ja syksyllä Kohan tiedonhaku tulee muuttumaan (hakumoottorin muutos?). On päätetty olla koskematta ainakaan tässä vaiheessa indeksointiin. Outin ratkaisu: 2016 AA numerot jaetaan neljään osaan, ja numerot ajetaan ohjelmallisesti näiden alle. Samoin Suomen kuvalehti, Anna ja TM jaetaan kahteen osaan, sillä niiden haku menisi rikki syksyllä. Yli 1200 nidettä aiheutti ongelman Outissa, Joensuussa jo reilu 1000 ongelmallinen. Järjestelmänasetuksissa nostettu yhdelle nimelleekke tallennettavien niteiden määrä 2000, mutta ongelma on indeksoinnissa, joka lakkaa.
Muiden töiden ohessa on siivottu Outi-migraation Redminea, siirretty ajankohtaisia tikettejä. Suomennosta käyty vielä läpi, Elina vielä tämän viikon töissä ja katsoovirkailijapuolen suomennoksia yhdessä P-L ja Piian kanssa, Joni katsoo verkkokirjaston suomennoksia ja virkailijaliittymän ohjetekstejä. Vielä on paljon suomentamatta. 
Redminen Koha-D-wikiin on alettu keräämään huomioita ja ehdotuksia suomennoksista. Vielä paljon tekemättä, projektiaikaa olisi pitänyt olla vielä toinen kuukausi. 
Onko muilla tullut vastaan: eräpäiväkalenteriin tehdyt muutokset, päivittyvätkö lainausautomaateille reaaliajassa? Tehdyt muutokset näkyvät oikein virkailijanäkymässä, automaatti antaa ennen muutosta olevat eräpäivät, uudet eräpäivät päivittyneet automaattiin vasta kun automaatin ohjelmisto on käynnistetty uudelleen. Näyttäisi nimittäin siltä, että eräpäivätieto menee suoraan SIP-rajapinnassa. Kyytissä ei ole havaittu tätä, heillä automaatit sammutetaan yöksi, Kyytissä myös pari lainaus-palautus-automaattia Mikroväylältä. Kyyti testaa meneekö heillä muutos suoraan SIP-rajapintaan? Kyytissä lähinnä Supan automaatteja. 
OUTIn Ottilan työtilaa siivottu, dokumenteja viety arkistoon. 
Bookyn tilauksia ei ole tuotu tietokantaan 9.6. jälkeen, koska täsmäyksissä ongelmia, Pasi alkaa hoitamaan tätä. 


Lappi, Leena: 
Jukka toista viikkoa töissä, palvelintila pystytetty ja etäyhteydet testattu. Tällä viikolla tarkoitus asentaa sinne Koha ja katsoa miltä näyttää. 
Jukka lähtee Ouluun ja Mikkeliin 13.-14.7. keskustelemaan Pasin ja Johannan kanssa, miten heillä Koha on tehty, jotta Lapin asennus noudattaa samaa kaavaa. Samalla Jukka tekee käyttöönoton dokumentointia. Leenan kanssa käyty läpi taustoja (Finmarc, Marc, Pallas, Origo, OPAC...), uutta tulee koko jana vastaan. Lapin aikataulua tarkennetaan Jukan roundtripin jälkeen, kun työmäärät paremmin selvillä. 
Leena siivonnut edelleen Pallaksen tietokantaa ja täsmentänyt määrityksiä. Kääntötaulukot Pallaksen nykyisestä kirjasto-osastojaosta käyty läpi kirjastojen kanssa ja aineistoille näyttää löytyvän paikat Kohan hierarkiassa. Seuraavaksi muitten kääntötaulukoiden vuoro.
Dokumentteja siirretty kirjaston palvelimelta Google Driveen ja Redmineen, tarkoitus säilyttää GD edelleen Lapin kirjaston yleisenä tallennuspaikkana, Redmineen migraatioon liittyvät dokumentit.

Lumme: ei paikalla
Porvoo: ei paikalla
Turku: ei paikalla
Joensuu: ei paikalla

