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Ajatuksissa Aurora 
-tilanne nyt ja mihin olemme menossa 

  
 
 

 

Esa Peltonen 

Axiell Nordic Oy 



Iltapäivän agendaa... 
 

 

• Ohjelmistorakenne ja ominaisuuksia 

 

• Tuotekehitystä ja versioita 

 

• Ohjelmaesittely 

 

• Kysymyksiä ja kommentteja.  

 

 

 

  

 

 

 



Axiell Nordic Oy / Axiell Group 
 

Toimipisteet 

• Suomi, Ruotsi, Tanska ja  

 Iso-Britannia 

 

Päätuotteet 

• Axiell Aurora - kirjastojärjestelmä 

• Axiell Arena - verkkokirjasto  

 

• Lisäksi Origo, PallasPro, Libra.fi 

 

Henkilökunta 

• Suomessa n. 35 henkilöä 

• Yhteensä n. 230 henkilöä 

 

 

 

Axiellin toimipisteet 



Uusi CEO Axiell Group AB.lle 
 
Jerk Sintorn, Axiellin Groupin vakiintunut toimitusjohtaja on 

päättänyt siirtyä yrityksessä toisiin tehtäviin toimittuaan 

Axiellin toimitusjohtajana 16 vuotta. 

 

Tätä vaihetta on suunniteltu pitkään, ja Axiell Groupin hallitus 

on nimittänyt Joel Sommerfeldtin Axiellin uudeksi 

toimitusjohtajaksi. 

 

Joel Sommerfeldtilla on loistava kokemus johtamisesta eri 

suuryrityksissä mm. Ruotsin BTJ AB:lla ja viimeisin 

toimitusjohtajana AB Kelva:ssa. 

 

Joel:illa on hyvä kokemus Axiell:ista. Hän on ollut jäsenenä 

Axiell-konsernin hallituksessa lähes 10 vuotta ja on myös 

toiminut Axiell Scandinavian hallituksen puheenjohtaja. 

 

Joel Sommerfeldt aloittaa tehtävässään 1. tammikuuta 2012, 

mutta aloittaa välittömästi Axiell:issa Jerk Sintornin rinnalla. 

Näin hyödyntäen Jerk:in osaamista ja kokemusta ja tehden 

siirtymisestä mahdollisimman sujuvan ja joustavan. 

 

 

 

 

Joel Sommerfeldt 



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here 

Axiell Aurora - käyttöönottoja 

 2009  

• Somero 

 2010  

• Loppi 

• PIKI-kirjastot (18 kuntaa) 

• Konnevesi, Pukkila, Rautalammi, Kangasniemi, Vesanto, 
erikoiskirjastoja 

 2011  

-> tulossa Libra.fi ja Origo –kirjastoja 

 2012  

• alustavia varauksia tehty 

  

 

 



Axiell Aurora – 2010/2011 

Asetukset 
Tulosteet 

Raportit 

Saapumis- 

valvonta 

Kausijulk. 

yms. 

 

 

 

 

 

Aineistohallinta 
hankinta & luettelointi 

 

 

 

 

Asiakaspalvelu & koulut  

 

 

 

 

 

 

Marc 21 -tietokanta 
 

Itse- 

palvelu 

 

 

 

 

 

 



Axiell Aurora – 2012 /2013 -> 

Asetukset 

 

 

 

 

 

 

Asiakaspalvelu 

Aineistohallinta 

Kokoelmahallinta 

Raportit 

Tulosteet 

Tilastot  

 

 

 

 

 

Marc 21 -tietokanta 
 

Itse- 

palvelu 

 

 

 

 

 

 



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Asiakaspalvelu: keskeisimmät ominaisuudet 

 Lainauksenvalvonta 

 Asiakasrekisteri 

 Varauskokoelmat 

 Varausten ylläpito 

 Seutuvaraukset 

 Autom. laina-ajan lyhennys 

 Autom. kuittien tulostus 

 Sähköpostikuitit 

 Kelluvat kokoelmat 

 Varausten itsepalvelunouto 

 Itsepalvelulainaus 

 Siilot niteiden joukkomuokkaukseen 

  

 Selainriippumaton 

 Etusivun navigointi 

 Pikakomennot 

 Sarakkeiden järjestys ja piilotus 

 Visuaaliset toiminnot 

 Käyttöliittymäasetukset 

 Info-palkki 

 Edellisten asiakkaiden haku 

 Käyttöliittymä: suomi, ruotsi ja englanti 

 Kirjaston ja yksikön vaihto ”lennossa” 

  



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Aineistohallinta: keskeisimmät ominaisuudet 

 Valintalistat; usean toimittajan tuki 

 Valintalistojen muokkaus 

 Summalaskuri 

 Käyttäjäroolit 

 Alennustaulukot 

 Valinnan teko selauslistalta 

 Keskitetty ja hajautettu hankinta 

 Tilausten lähetys ja ylläpito 

 Saapumiserä 

 Tilausten joukkomuutos 

 Organisaatiorajaus 

 Erilliset teos- ja hankintahaut 

 Toimittajarekisteri 

 Sähköiset tilaukset XML, email 

 

 

  

 Muokattava käyttöliittymä 

 Siirreltävät työkaluja 

 Fonttisäädin 

 Navigointivalikko 

  

  



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Aineistohallinta: keskeisimmät ominaisuudet 

 MARC 21 formaatti 

 MARC 21 validointi 

 Auktoriteettikontrolli 

 Kenttäkohtainen opastus 

 Osakenttävalikko 

 Osakohdeluettelointi 

 Yhdistämistyökalu 

 Luettelointipohjat 

 Täydennysluettelointi 

 Luettelointitietojen yhdistäminen 

 Säilytettävät ja suodatettavat kentät 

 Tuontiloki 

 

 

  

  

  



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Asetukset: keskeisimmät ominaisuudet 

 Viestiloki 

 Tietueloki 

 Yksikkökohtaiset osastot 

 Seutuvaraukset 

 Palautuksen kuljetusmaksu 

 Reittien ja pysäkkien ylläpito 

 Tilastoissa kenttien valinta ja lajittelu 

  

 Lainaustilastot 

 Hankintatilastot 

 Suosikkilistat 

 Varauslistat 

 Palautetut laskutetut niteet 

 Poistotilasto niteistä 

 Poistotilasto nimekkeistä 

 Vuositilastot 

• näyttö, A4, txt, pdf, rtf, excel, html, 
email 

  

  



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Axiell Aurora  julkaistavat versiot 2011 

 Q1/2011   1.7   huhtikuu  2011 

 Q2/2011  1.8  kesäkuu  2011 

 Q3/2011 1.9  syyskuu  2011 

 Q4/2011 2.0  marraskuu  2011 

 

 Q1/2012 2.x  n. maaliskuu 2012 

 Q2/2012  2.y  n. kesäkuu 2012 

 Q3-4/2012 z.z  loppuvuosi 2012 

 

 

  

 



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Axiell Aurora  Q3-Q4/2011 

• RFID-tuki 

• Auktoriteettivalvonta 

• Budjetointi ja määrärahat 

• Kausijulkaisut ja saapumisvalvonta 

• Tiedonhaun muutostarpeet 

• Tarratulostusuudistus 

• eKirje (Itella) 

• Haku useasta tietokannasta yhtäaikaa 

• Tietueiden yhdistely kenttäkohtaisesti 

• ALMA: Arena 2.0 ja 2.5 tuki 

 

 Versiotiedote ”Pre-Q3” 

 

  

 



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here Axiell Aurora  Q1/2012 – (alustava, muutokset mahdollisia) 

• Kulttuurikortti -tuki 

• Budjettiraportit  

• Budjetoinnin vuodenvaihdetoiminnot 

• Tuki muuttuneille luettelointisäännöille 

• Käyttöoikeudet asiakaspalvelusovellukseen (alkaen) 

• Marc-haku 

 

 

 

  

 



Aurora Aurora 

USEMARCON 

/ konversio 

PALLAS-

kimppa 

ORIGO-

kimppa 

TARKISTUSPISTE 

• Tietokanta 

• Asetukset 

AURORA 
TARKISTUSPISTE 

• Tietokanta 

• Asetukset 

Yhdistämissäännöt 

Konversio, yhdistäminen  ja tarkistaminen 

Marc-tietueet ja muu aineisto 



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here VASKI-kirjastojen tilanne 

• Käyttöympäristö asennettu 

• Yhteydet testattu 

• Työasemia asennettu 

• Esikonversio ja esiyhdistäminen tehty 

 

• Käyttöönottoaikataulun muutos 

-> Projektisuunnitelman päivitys:  

• ajankohta- ja sisältömuutokset  

• II koekonversio marras-joulukuussa 

• Avoimet konversiokysymykset 

 

-> Ohjausryhmän käsiteltäväksi ja johtoryhmän päätettäväksi. 

 

 

 

  

 



Varausten itsepalvelunouto 

Varaus-ID 

Nouto ID:n perusteella  

ja lainaus/itsepalvelu 

Noutamattomat aina  

viimeisimpinä 

Varaushyllyyn  

viimeiseksi 

 

KIRJASTO 

ASIAKAS 

Avohylly 



Aurora 

Lehti- 

liittymä 

KDK 

Web-
Service 

ISO2709 

XML- 

tilaus 

eKirje 

Maksu- 

pääte 

SIP2 

SRU/ 

SRW 

SMS 

SMTP 

Perintä 



Aurora 

ARENA 

KDK 

Avoin 

rajapinta/ 
Web 

Service 

AxiellOPAC 

Aurora  & Verkkokirjasto 

ALMA: 

Aurora ja Arena integraatio 

Ulkoiset rajapinnat 



Text starts with 

bullets. 

 

In order to achieve 

justify left text 

without bullets, use 

reduced indention. 

 

 

 

In order to achieve 

bullets in the text, 

use increased 

indention.  

 

Title here 

If you want to change 

the image, you have to 

delete the existing one, 

before you add the 

new one. It is important 

to place the image at 

the back.  

 

 

Be aware that the 

image take up the 

width, but still keep its 

proportions. 

 

This mask is made 

in order to crop the 

image below at the 

top. Don’t delete the 

mask! 

 

? 
Kysymyksiä 

Kommentteja 

? 

esa.peltonen@axiell.com 

Puh. 050-337 5374 






