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1. Kokouksen avaus 
Kokouksen puheenjohtaja Anne Koivisto avasi kokouksen
jäsenet esittäytyivät toisilleen. 
vahvuusalueita kirjastosektorilla. Ryh
ollut mukana ryhmän toiminnassa jo edellisellä kaudella.

2. Edellisen kokouksen muistio
Käsittelimme edellisen kokouksen muist
hankintaohjelmiston sisältö ja asiakkaiden palautteet 
Esa Peltonen kertoi Aineistonhallinnan kehityksen keskittyneen Q1
suorituskykyä parantaviin asioihin, joiden vuoksi muuta kehitystä ei saatu tehdyksi 
suunnitelmien mukaan. 

3. Asiantuntijaryhmän toimin
Aluksi kävimme läpi strategiaryhmän määrittelemät tavoitteet asiantuntijaryhmän toiminnalle 
ja Axiell roolille ryhmässä. Tämän jälkeen keskustelimme siitä
henkilöt ovat valmiita osallistumaan toimintaan ja millä menetelmillä yhteyttä voidaan pitää 
ryhmän henkilöiden ja Axiellin välillä.
LiveMeeting, Skype, Communicator tai
ovat myös toimivia. 
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Asiantuntijaryhmän kokous - Perusjärjestelmä 

Tiistai 05.04.2011 klo 10.00-15.30 

Oy, Soidinkuja 4-6, Helsinki 

Kaija Valikainen, Turku 
Nahkanen, Haapajärvi 

, Salo 
Riitta Peltonen, Tampere 

kehitysjohtaja Axiell – puheenjohtaja/sihteeri 
Esa Peltonen, tuotepäällikkö Axiell 
Lauri Aho, tuotekehitys Axiell (osan aikaa) 

Terttu Anttonen, Keuruu ja varahenkilö Mari Moisio, Saarijärvi 
Raija Jokinen, Loppi 

johtaja Anne Koivisto avasi kokouksen ja aamukahvin lomassa ryhmän 
jäsenet esittäytyivät toisilleen. Esittelyssä kartoitettiin hiukan työkokemusta ja omia 
vahvuusalueita kirjastosektorilla. Ryhmän jäsenistä Eeva-Riitta Peltonen on ainoa, joka on 
ollut mukana ryhmän toiminnassa jo edellisellä kaudella. 

Edellisen kokouksen muistio 
Käsittelimme edellisen kokouksen muistion, jonka pääaiheena oli luettelointi
hankintaohjelmiston sisältö ja asiakkaiden palautteet sekä priorisointikysely. Tuotepäällikkö 
Esa Peltonen kertoi Aineistonhallinnan kehityksen keskittyneen Q1-kehitysjaksolla erityisesti 
suorituskykyä parantaviin asioihin, joiden vuoksi muuta kehitystä ei saatu tehdyksi 

Asiantuntijaryhmän toiminnan tavoitteet ja toimintatavat
Aluksi kävimme läpi strategiaryhmän määrittelemät tavoitteet asiantuntijaryhmän toiminnalle 
ja Axiell roolille ryhmässä. Tämän jälkeen keskustelimme siitä, millä eri tavoin ryhmän 
henkilöt ovat valmiita osallistumaan toimintaan ja millä menetelmillä yhteyttä voidaan pitää 
ryhmän henkilöiden ja Axiellin välillä. Erilaisina neuvottelukanavina voisivat toimia 
iveMeeting, Skype, Communicator tai Videoneuvottelu. Sähköpostilla lähetetyt dokumentit 
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Kokouksessa sovittuja asioita:

• Seuraavat kehitysjaksojen sisältöjen k
30.8.2011 

• Ryhmäläiset suostuivat tulemaan Axiellin tiloihin tekemään testausta tarvittaessa 
joko Jyväskylän tai Malmin toimistoille

• Axiellin tuotekehityksen henkilöt voivat olla
uusien ominaisuuksien tai muutosten osalta 

• Axiell kehittää oman Extranetin sisältöä tuotekehityksen osalta, jolloin 
toimintaan liittyviä asioita voidaan julkaista muille 
tätä kautta 

• Ryhmän jäsenille mahdollistetaan pääsy Auroran katselmointiympäristöön

• Suunnitelmat/kyselyt pitää lähettää ryhmän jäsenille vähintään 2 viikkoa ennen 
kokousta tai palautusaikaa, jotta niitä ehditään käymään läpi omissa sidosryhmissä

• Matkakulujen ja päivärahan 
Department, Box 24014, SE
Perusjärjestelmän asiantuntijaryhmä
sähköpostilla osoitteeseen fak

4. Aurora-tuotteen nykytila
Tuotepäällikkö Esa Peltonen esitteli Auroran kolme eri osa
(Silverlight), Asetukset (vb.net)
kokouksessa mukana olleella 
käytöstä tuotantoympäristössä. 

 

Esittelyssä esiintulleita kysymyksiä/

Asiakaspalvelu 

• Kun lapselle ollaan antamassa uutta lainaajakorttia, niin ohjelman pitää huomauttaa jos 
korttiin liitettävä huoltaja on lainauskiellossa

• Voisiko jotkut velkasaldoon lisättävät maksut olla vaikuttamatta velkasaldorajaan 
lainauskiellon osalta (esim. varausmaksu)

• Velkasaldossa olevista muistutuksista haluttaisiin nähdä, mihin niteeseen maksu 
kohdistuu (vaikea toteuttaa, kun muistut

• Toivottiin raporttia lainoista, joissa on jotain epäs
palautetuksi tms.) 
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ovittuja asioita: 

Seuraavat kehitysjaksojen sisältöjen katselmointipalaverit ovat 26.5.2011 ja 

Ryhmäläiset suostuivat tulemaan Axiellin tiloihin tekemään testausta tarvittaessa 
joko Jyväskylän tai Malmin toimistoille 

uotekehityksen henkilöt voivat olla suoraan yhteydessä ryhmän jäseniin 
ominaisuuksien tai muutosten osalta myös ruotsiksi tai englanniksi

Axiell kehittää oman Extranetin sisältöä tuotekehityksen osalta, jolloin 
sioita voidaan julkaista muille kirjautuneille Axiellin asiakka

Ryhmän jäsenille mahdollistetaan pääsy Auroran katselmointiympäristöön

Suunnitelmat/kyselyt pitää lähettää ryhmän jäsenille vähintään 2 viikkoa ennen 
kokousta tai palautusaikaa, jotta niitä ehditään käymään läpi omissa sidosryhmissä

ja päivärahan laskutusosoite on: Axiell Nordic Oy, Financial 
Department, Box 24014, SE-22421 Lund, Sweden. Laskun lviitteeksi
Perusjärjestelmän asiantuntijaryhmä / Anne Koivisto. Laskun voi lähettää myös 

postilla osoitteeseen faktura@axiell.com 

tuotteen nykytila 
n esitteli Auroran kolme eri osa-aluetta: Asiakaspalvelu 

erlight), Asetukset (vb.net), Aineistonhallinta (wpf), Itsepalvelu (Silverlight)
kokouksessa mukana olleella ryhmän jäsenellä oli aikaisempaa kokemusta Aurora
käytöstä tuotantoympäristössä.  

tulleita kysymyksiä/kehitysehdotuksia: 

Kun lapselle ollaan antamassa uutta lainaajakorttia, niin ohjelman pitää huomauttaa jos 
huoltaja on lainauskiellossa 

Voisiko jotkut velkasaldoon lisättävät maksut olla vaikuttamatta velkasaldorajaan 
(esim. varausmaksu) 

Velkasaldossa olevista muistutuksista haluttaisiin nähdä, mihin niteeseen maksu 
kohdistuu (vaikea toteuttaa, kun muistutus on voinut koskea useita eri niteitä)

raporttia lainoista, joissa on jotain epäselvyyksiä (kadonnut, ilmoitettu 
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Suunnitelmat/kyselyt pitää lähettää ryhmän jäsenille vähintään 2 viikkoa ennen 
kokousta tai palautusaikaa, jotta niitä ehditään käymään läpi omissa sidosryhmissä 
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• Asiakaskohtainen määrittely, miten asiakas haluaa lainakuittinsa (sähköpostilla, 
paperille), erityisesti automaateille

• Nidetiedot-näytöltä pitäisi päästä linkillä teostietoihin

• Lainatun tai varatun niteen 

• RFID-toiminnallisuus halutaan myös 

• Tarvitaan nide- ja nimeke
muutosta tarvitse rivi kerrallaan 
ja kuka ei. 

• Asiakaspalvelun puolelle 

• Toivottiin yksikkötasoisia maksuja

Aineistonhallinta 

• Valintalistoille toivottiin massapoistoa rajattuna esim. tiettyyn aikarajaan (nyt vain piilotus 
mahdollista) 

• Hankinta/teoshaku ja luettelointi

• PIKI pystyy poimimaan aineisto
aineiston kuva-/kuvaus linkit eivät siirry Auroraan

• Vastaanotossa halutaan näkyvän hankinnan muistiinpanot, mutta ne saisivat poistua, 
kun nide vastaanotettu 

• Toivottiin käyttäjäkohtaisia luettelointipohjia

• Toivottiin kenttä-/osakenttä
numero tai osakentän koodi voi jäädä tyhjäksi

• Saapumiskäsittelyssä toivottiin useiden rivien yhtäaikaista käsittelymahdoll
päivittämällä tietyt samat 
varauksesta 

• Vanhoista maksuista pitää saada tuloste tietyn rajapäivämäärän mukaan; keskusteltiin, 
pitäisikö samalla maksujen

 

5. Auroran tuotekehitysmalli 2011
Kehitysjohtaja Anne Koivisto esitteli Ax
vastuuhenkilöt, vuoden 2011 kehi
pääpiirteet. 
Vuoden alusta on uusina toimintatapoina otettu käyttöön testausviikot, sisäiset kyselytunnit 
muille yrityksen tiimeille liittyen tuotekehitykseen, vastuuhenkil
asiakaspalvelusta tulevat tapahtumat ohjataan tuotekehitykselle. Näillä asioilla pyritään 
lisäämään osaamista ja eri osa
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Asiakaskohtainen määrittely, miten asiakas haluaa lainakuittinsa (sähköpostilla, 
paperille), erityisesti automaateille 

näytöltä pitäisi päästä linkillä teostietoihin 

Lainatun tai varatun niteen kotiosastoa haluttiin päästä muuttamaan 

toiminnallisuus halutaan myös Auroran Itsepalveluun 

ja nimeketasoisia massamuutos toiminnallisuuksia, ettei jokaista 
tarvitse rivi kerrallaan tehdä. Muutoksella on oltava oikeudet, kuka saa tehdä 

 haluttiin linkki Auroran WIKIiin 

Toivottiin yksikkötasoisia maksuja laina-aika riippumattomasti 

Valintalistoille toivottiin massapoistoa rajattuna esim. tiettyyn aikarajaan (nyt vain piilotus 

nkinta/teoshaku ja luettelointi–näyttöihin toivottiin teoksen korttinäyttöä

PIKI pystyy poimimaan aineistoa AALTO-kirjastojen zing-liittymän kautta, mutta 
/kuvaus linkit eivät siirry Auroraan  

Vastaanotossa halutaan näkyvän hankinnan muistiinpanot, mutta ne saisivat poistua, 

ottiin käyttäjäkohtaisia luettelointipohjia 

/osakenttäkohtaisia tarkistuksia, kun siirrytään eteenpäin, ettei kentän 
numero tai osakentän koodi voi jäädä tyhjäksi 

Saapumiskäsittelyssä toivottiin useiden rivien yhtäaikaista käsittelymahdoll
samat tiedot, mutta jokaisen rivin pitäisi kuitenkin ilmoittaa 

Vanhoista maksuista pitää saada tuloste tietyn rajapäivämäärän mukaan; keskusteltiin, 
maksujen poistua velkasaldosta 

tuotekehitysmalli 2011 
Kehitysjohtaja Anne Koivisto esitteli Axiellin tuotekehityksen organisaation, eri osa
vastuuhenkilöt, vuoden 2011 kehitysjaksojen aikataulut ja Q2-kehitysjakson sisällön 

Vuoden alusta on uusina toimintatapoina otettu käyttöön testausviikot, sisäiset kyselytunnit 
muille yrityksen tiimeille liittyen tuotekehitykseen, vastuuhenkilöt, joiden kautta 
asiakaspalvelusta tulevat tapahtumat ohjataan tuotekehitykselle. Näillä asioilla pyritään 
lisäämään osaamista ja eri osa-alueiden kokonaisvaltaisempaa hallintaa. PowerP
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Saapumiskäsittelyssä toivottiin useiden rivien yhtäaikaista käsittelymahdollisuutta 
edot, mutta jokaisen rivin pitäisi kuitenkin ilmoittaa 

Vanhoista maksuista pitää saada tuloste tietyn rajapäivämäärän mukaan; keskusteltiin, 
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isvaltaisempaa hallintaa. PowerPoint 
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esityksessä on päivitettynä tuotekehityksen 
henkilöistä. 

Q2-kehitysjakson sisällöstä annettiin ryhmän jäsenille kotitehtäväksi selvittää edustamansa 
kirjaston/kimpan näkemys ja tarpeet kolmeen alla esitettyyn asiaan:

1. Auktoriteettien käsittely 

• Tekijäauktoriteetit: muoto, tekijän funktio mukana vai ei, vuosiluvut mukana vai ei

• Asiasanojen käsittely

• Tämä herätti paljon keskustelua ja näyttää olevan asia, josta ollaan montaa eri 
mieltä 

2. Tarratulostus 

• Millaisia toiminnallisuuksia k
esityksessä oli jo listattu muutamia
Peltonen lupasi lähettää vielä uudelleen PIKI:n kokoaman esityksen aiheesta

3. Teoslistat 

• Millaisia erilaisia hakutuloslistoja kirjastot tarvitsevat ja haluavat 
tulostetuksi? Kuvaus h

6. Muut asiat 
Käsiteltiin ns. Issue Tracker asi
esityksestä löytyy kohta 6. Muut asiat ja siellä Axiellin kantana esitetään se, ettemme voi 
kaupallisena yrityksenä laittaa sosiaalisiin medioihin tuotekehityksemme asioita vapaasti 
katsottavaksi ja käsiteltäväksi. Olemme valmiin tehostamaan tiedotusta esim. Extranetin 
kautta omille kirjautuneille asiakkaillemme.
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tuotekehityksen vastuuhenkilöille vastinparit asiantu

kehitysjakson sisällöstä annettiin ryhmän jäsenille kotitehtäväksi selvittää edustamansa 
kirjaston/kimpan näkemys ja tarpeet kolmeen alla esitettyyn asiaan: 

Tekijäauktoriteetit: muoto, tekijän funktio mukana vai ei, vuosiluvut mukana vai ei

ojen käsittely yksittäin vai ketjutettuina? 

Tämä herätti paljon keskustelua ja näyttää olevan asia, josta ollaan montaa eri 

Millaisia toiminnallisuuksia kaivataan tarrojen tulostukseen? PowerPoi
sessä oli jo listattu muutamia asioita, joita pidettiin tärkeinä. Eeva

Peltonen lupasi lähettää vielä uudelleen PIKI:n kokoaman esityksen aiheesta

Millaisia erilaisia hakutuloslistoja kirjastot tarvitsevat ja haluavat saada 
Kuvaus haluttujen listojen tietosisällöstä? 

Käsiteltiin ns. Issue Tracker asia, jonka Eeva-Riitta Peltonen toi esityslistalle. PoverPo
Muut asiat ja siellä Axiellin kantana esitetään se, ettemme voi 

kaupallisena yrityksenä laittaa sosiaalisiin medioihin tuotekehityksemme asioita vapaasti 
katsottavaksi ja käsiteltäväksi. Olemme valmiin tehostamaan tiedotusta esim. Extranetin 

tta omille kirjautuneille asiakkaillemme. 
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Muut asiat ja siellä Axiellin kantana esitetään se, ettemme voi 

kaupallisena yrityksenä laittaa sosiaalisiin medioihin tuotekehityksemme asioita vapaasti 
katsottavaksi ja käsiteltäväksi. Olemme valmiin tehostamaan tiedotusta esim. Extranetin 


