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SFX-linkityspalvelu 

E-journals-tietokannassa otetaan käyttöön SFX-linkityspalvelu. Palvelu 
perustuu ohjelmistoyritys Ex Libriksen ”linkityspalvelin”-ohjelmaan, joka 
tarjoaa suorat linkit lehden nimestä kokotekstiartikkeleihin (jos aineisto on 
yliopiston käytettävissä) ja muihin palveluihin. SFX-ohjelmisto on osa tulevaa 
Nelli- tiedonhakuportaalia.  

OpenURL:ään perustuvan SFX-linkityspalvelun edut: 

• OpenURL sisältää dokumentin kuvailutiedot (metadata) takaavat 
dokumentin löytyvyyden. 

• Linkki on dynaaminen - linkki näytetään asiakkaalle vain, jos hänellä 
on oikeus käyttää dokumenttia. 

• OpenURLeihin liittyvät päivitykset, kuten kohdetietokannan 
palvelimen muutos tehdään keskitetysti SFX-palvelimelle. OpenURL ei 
vanhene. 

Lehtien aktivointi SFX:ään kirjastojen työtä 

HY:n Nelli-hankkeen atk-suunnittelija Teemu Nuutinen on tehnyt suururakan 
E-journals-tietokannan lehtien aktivoinnissa SFX:ään sekä SFX-valikon 
editoinnissa. Lehtien ns. epäselvät tapaukset ovat jääneet kirjastojen tehtäväksi 
selvittää. Jatkossa uusien lehtien aktivointi on kirjastojen normaalia 
"luettelointityötä". Tällä hetkellä noin 90% e-journalsin lehdistä on aktivoitu 
SFX:ään.  

On hyvä muistaa, että tietokanta ei koskaan ole täysin valmis, sillä lehtien 
päivitystä tapahtuu jatkuvasti. Tietokannan Palaute-lomakkeen kautta saamme 
asiakkailta tietoa mahdollisesti toimimattomista linkeistä ja puuttuvista 
lehdistä. 

SFX-valikko 

Näkyvimpänä muutoksena e-journalsissa on lehden nimen klikkauksesta 
uuteen selainikkunaan avautuva SFX-valikko, missä asiakkaalle tarjotaan 
mahdollisesti yksi tai useampi kokotekstipalvelu, linkit kirjastoluetteloihin ja 
muihin palveluihin. Valikon sisältö vaihtelee riippuu lehden saatavuudesta. 
Kaikkiin lehtiin ei ole tarjolla kokotekstiä, abstraktia tai sisällysluetteloa.  

• Kuva SFX-valikosta. 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/01/index.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/nelli/images/sfxohje2.gif


Tarkennettu haku (Citation Linker) 

SFX:n ohella uudessa e-journals-tietokannassa on käytössä ns. tarkennettu 
haku (Citation Linker). Tarkennetulla haulla voi hakea suoraan tiettyä 
artikkelia tai lehteä.  

Hakulomaketta täytettäessä tulee huomioida, että lehden tai artikkeli tiedot 
tulee hakulomakkeelle kirjoittaa täysin oikein (esim. ei vain lehden nimen 
alkua). Haku käynnistyy painamalla lomakkeen oikeassa alakulmassa olevaa 
SFX-painiketta. 

Koulutusta ja tiedotusta 

SFX-linkitystä hyödyntävä e-journals-tietokanta on tarkoitus avata asiakkaille 
viikolla 7 ja sitä ennen järjestetään asiakaspalvelussa työskenteleville 
infotilaisuus keskustakampuksella.  

Tämän lisäksi unix-tiimi (Kimmo Koskinen, Teemu Nuutinen, Jukka Englund) 
kouluttavat omia henkilökuntia kampuksillaan. Keskustan tilaisuudessa on 
mukana myös Ari Rouvari FinELib:n Nelli-projektista, jolloin kuulemme 
myös uutta tietoa valtakunnallisen projektin etenemisestä. 

• E-journals-koulutus (6.2 klo 9-10.30) 

HY:n Nelli-hankkeen tiedotustiimi on laatinut SFX-ohjeistusta verkkoon sekä 
erillisen tulostettavan esitteen/oppaan. Lisäksi asiasta uutisoidaan 
laitostiedotuksessa sekä yritämme saada jutun helmikuun Yliopistolainen- 
lehteen. 

Miksi edelleen erillinen e-journals? 

Syksyllä käyttöön otettavassa Nelli-portaalissa e-lehtien haku- ja 
selailumahdollisuudet ovat heikommat kuin Helsingin yliopiston e-journals-
tietokannassa. Esimerkiksi haku asiasanoilla ei toistaiseksi ole mahdollista. 
FinElib:ssä harkitaankin erillisen "kuvailupalikan" hankkimista portaaliin.  

Helsingin yliopistossa on päätetty säilyttää e-journals-tietokanta kunnes 
Nellissä saadaan e-lehtihaku toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

E-journalsin SFX-testiversio  
HY:n Nelli-portaalin käyttöönottohankkeen sivu  
Valtakunnallinen Nelli-portaali  
Ex Libriksen SFX-sivut. Sisältää tietoa OpenURL:sta. 
OpenURL Syntax Description  
OpenURL  
Tietolinja 1/2003 - Juha Hakalan OpenURL artikkeli 
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