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Sisällysluettelo 



Järjestelmäasetukset 1. 



• Kohan uusi versio 3.24 tulossa KohaSuomeen keväällä. 
Tarkoitus on samalla yhdistää eri kirjastojen eri versiot 
keskenään 

• Sotusiilo on KohaSuomeen tehty lisäosa jolla henkilötunnukset 
piilotetaan näkyvistä erilliseen tietokantaan. Sotusiiloon 
lisäämiseen tarvitaan omat henkilökohtaiset tunnukset. 
Sotusiilosta ei kuitenkaan poistu henkilötunnukset jos 
asiakkuus poistuu 

• Mikkelin mukaan kirjastoautoille ei voi lisätä pysäkkitietoja 

• Automaattien lajittelusääntöjä ei voi hallita suoraan 
kirjastojärjestelmästä 

• FTP-siirto laskuttajalle/perintätoimistolle vielä kesken, Mikkeli 
työstää 

 

Järjestelmäasetukset 



• Maksut määritellään laina-ajoissa jotka voidaan määritellä 
asiakaslajin ja aineistolajin mukaan. Eli siis osastoille 
(Kohassa hyllytarkenne) ei voi antaa omia maksumääräyksiä. 
Vrt. Vaskin lasten- ja nuortenosastojen aineiston 
myöhästymismaksuttomuus ei ole mahdollinen. 

• Varatussa aineistossa on mahdollista ottaa käyttöön 
automaattisesti lyhyempi, 14 päivän laina-aika. 

Järjestelmäasetukset 



Luettelointiominaisuudet 2. 



• BTJ:ltä tietueita haettaessa ei tule osakohteita. Johtuu 
standardin puutteesta: Z39.50 ei tue osakohteiden hakua. 

• Aineistolaji tulee Kohan omasta Marc21 kentästä 942$c. 
Ongelmallista sillä mahdollistaa aineistolajin valitsemisen 
vastoin kiinteämittaisten kenttien tietoja 

• Mikkelin luetteloinnista vastaavan henkilön mukaan aikaa 
menee vähintään kaksinkertaisesti Origoon verrattuna 

• Kohassa ei ole kunnollista oikeellisuustarkistusta luetteloinnille 
valmiina. Tämän toteuttaminen on iso ja välttämätön työ. 

• Luettelointityökalu on huomattavasti kömpelömpi kuin Auroran 
vastaava. Toisaalta Kohassa kehitetään kehittyneempää 
luettelointityökalua, mutta sen kehitysnopeudesta tai 
suunnasta ei pysty sanomaan mitään 

Luettelointiominaisuudet 



Hankinta 3. 



• Kohassa budjetti-tili –rakenne. Tämä on hyvin samankaltaista 
Auroran kanssa. Budjettitilejä (vrt. Auroran budjettirivi) ei 
kuitenkaan pysty sitomaan valmiiksi tiettyihin yksiköihin, 
hankinnan asiantuntijoiden mukaan erittäin iso puute 

• Tilauksenteon prosessi on hankala yksittäisiin tilauksiin. Tilaus 
täytyy ensin liittää toimittajaan, sen jälkeen tilausryhmään, 
sulkea tilaus jonka jälkeen lähetys onnistuu. 

• Luetteloinnista vastaavan henkilön mukaan aikaa menee 
vähintään kaksinkertaisesti Origoon verrattuna 

• Niteellä ei ole erillistä tilaa tilatulle ja lähetetylle tilaukselle. 

• Hyvänä ominaisuutena asiakkaiden verkkokirjastossa tekemät 
hankintaehdotukset tulevat suoraan kirjastojärjestelmään 
käsiteltäviksi 

Hankinta 



Asiakaspalvelu 4. 



• Kuitin tulostus ilman erillistä hyväksymistä vaatii Firefoxin tai 
Chromen käyttöä. Vain Firefoxilla on mahdollista vaihtaa 
tulostinta esim. varauslistan tulostamista varten. 

• Virkailijatyökalun tiedonhaussa on paljon ongelmia. 
Joensuullakaan ei ole käsitystä siitä miten haun käyttäytymistä 
pystyis muokkaamaan. Uusi hakukone on harkinnassa. 

• Monimutkaiset, hyvässä tietopalvelussa vaadittavat haut eivät 
ole aina mahdollisia ja/tai ne vaativat syvällistä paneutumista. 
Auroran kaltaista monipuolista lomakemuotoista laajennettua 
hakua ei ole. 

Asiakaspalvelu 
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