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Viime aikoina Nelli- ja Metalib/SFX-tapahtumia on riittänyt. Osallistuin 
seitsemänteen Ex Libriksen seminaariin Olybrikseen huhtikussa. Seminaari 
sisälsi paljon teknispainotteista Metalib/SFX asiaa ja keskustelu Ex Libriksen 
väen kanssa oli avointa ja tuottavaa. Ex Libris on kiinnostunut palautteesta ja 
pyrkii parantamaan tuotteitaan yhteistyöllä asiakkaidensa kanssa. Seminaarissa 
sai myös paljon ensi käden tietoa tulevista versioista, joiden keskeisimmät 
uudistukset löytyvät alta - uutta tietoa sai Ex Libriksen henkilöiltä myös 
seuraavissa kahdessa tapahtumassa.  

Kuun alkupuolella FinELib järjesti Metalib/SFX konsortia workshopin, jossa 
keskusteltiin Metalibin ja SFX:n käytön haasteista konsortiomallissa - 
Helsingin yliopiston Nelli on osa FinELibin Nelli-konsortiota. Konsortiomallin 
SFX:ssä ei kenenkään osapuolen mielestä ollut ongelmia. Sen sijaan kaikilla 
oli hankaluuksia Metalibin kanssa, joka tuottaa konsortiossa mm. enemmän 
työtä keskitetyille palveluille ja hankaluuksia asiakkaille liittyen tietoturvaan, 
räätälöintiin ja käyttöoikeuksiin. Meillä on kuitenkin asiat hyvin verrattuna 
ruotsalaiseen portaalimalliin ( SESIM ), jossa reilusti yli sata kirjastoa jakaa 
yhden Metalib- ja SFX -instanssin!  

FinSMUG-kokous . Viime vuonna tehtyyn käytettävyystutkimukseen palattiin 
ja siitä heräsi keskustelu Nellin "kirjastokielestä". Asiakkaat käsittävät termin 
aineistovalinta aivan omalla tavallaan - tutkijoille aineisto tarkoittaa artikkelia. 
Aineistovalinnan tilalle ehdotettiinkin alkuperäistä englanninkielistä vastinetta 
tietokannat , mutta ongelmaksi todettiin juuri se seikka, että sieltä löytyy 
paljon muutakin. Toinen ihmettelyä herättänyt termi oli SFX (Special 
Effects!), joka ei todellakaan auttanut "aineistoon" linkittämisessä - lähes 
kaikki halusivat paremman kuvauksen. FinELib saikin tehtäväksi järjestää 
ryhmät miettimään termien muutoksia.  

Metalib  

Metalib V3.13  

• Tulee kesäkuussa  
• Pikahaussa Search & Link aineistot toimii: tuloksiin saa linkin, mikä ei 

nyt onnistu. Haun aikana näkee omissa sarakkeissaan noudettujen 
viitteiden ja löydettyjen viitteiden lukumäärät. Haun aikana voi jo 

 

http://www.kenes.com/exlibris/
http://www.sesim.nu/


siirtyä katsomaan noudettuja viitteitä (View retrieved -linkki).  
• Uusi statistiikka ja raportti -moduuli. Ainoa uusi asia on se, että nyt 

raportit ja tilastot oikeasti toimivat. Käyttäjien määrää on kuitenkin 
edelleen vaikea arvioida tämän avulla, sillä Guest-käyttäjiä ei 
tilastoida.  

• Portal-ominaisuus. Yksi Metalibin suurimpia puutteita on ollut 
mahdollisuus jakaa Nelli esim. eri kampusnäkymiin yhden instanssin 
sisällä (teknisesti se olisi mahdollista 3.12:ssa, mutta todella hankalaa 
ja työlästä). Helsingin yliopiston Nelliä käyttää neljän eri kampuksen 
kirjastojen lisäksi kansalliskirjasto, joten kynnys tehdä muutoksia 
yhteiseen portaaliin on suurempi. Tämä "portal within a portal" 
uudistus tuo toivottavasti kaivattuja parannuksia.  

• Rajapinta tarjoaa melkein Guest-tason toiminnallisuuden ja 
mahdollistaa Nellin käytön kirjastojen sovelluksille.  

Metalib V3.14  

• Aikaisintaan joulukuussa  
• Rajapintaan tulee Oma NELLI toimintoja  
• Käytettävyyteen tullaan panostamaan  
• NISO MetaSearch Initiative tuki  

MetaIndex, optional feature in Metalib  

MetaIndex on lisäpalikka Metalib:iin, millä voidaan haravoida tietueita OAI 
tietolähteistä OAI-PHM protokollalla. Jokainen lähde on oma aineisto, josta 
Metalib voi hakea viitteitä. Viitteiden haravointia hallinoidaan Management-
liittymässä. FinELib on saanut neuvoteltua rajoittamattomalle MetaIndexin 
käytölle hinnan, joka vastaa noin kahden SFX-instanssin ostoa (siis erittäin 
kallis) - hankinta on vielä epävarmaa. Olybris-seminaarissa tri. Herbert Van de 
Sompel piti OAI:hin liittyvän esityksen Untitled I (PDF).  

SFX 3  

Ohjelmiston päivitys ja tietojen siirto versiosta kaksi ei ole sujunut meillä 
kovin hyvin - eikä esimerkiksi norjalaisillakaan. Uudet ominaisuudet 
aiheuttavat myös päänvaivaa unix-puolella, jota varten pitää ottaa käyttöön 
uusi käyttöoikeussysteemi. Asiakkaille näkyvin ominaisuus tulee olemaan 
lehtikategoriat, mutta virallisesti lehdet kategorioineen siirtyy Nelliin vasta 
versiossa 3.14. Ex Libris ei halua kertoa mistä he ovat kategoriat ostaneet ja 
kategorioiden valinnoista ja sijoituksista on jo herännyt keskustelua. SFX ei 
myöskään tarjoa välittömästi mahdollisuutta käyttää Ex Libriksen kategorioita 
höystettynä omilla tarkennuksilla ja korjauksilla (toteutettavat itse). SFX 3 on 
myös monikielinen ja palveluvalikko voidaan kääntää suomeksi ja ruotsiksi - 
valittettavasti kategoriat pysyvät yhdellä kielellä versioon neljä asti. SFX 3 
pyritään saamaan käyttöön viimeistään kuun vaihteessa.  
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