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Uusi ehompi e-journals  

Helmikuussa avattuun uuteen e-journals-tietokannan käyttöliittymään on tehty 
muutamia käyttäjien toivomia parannuksia. Osa tietokannan käyttäjistä koki 
SFX-valikon ylimääräisenä mutkana ennen kokotekstiä. Nyt tietokannan 
lehtilistasta pääsee -painikkeen kautta suoraan lehden etusivulle. Jos lehteä 
tarjotaan useamman palvelun kautta, joutuu asiakas valitsemaan palvelun SFX-
valikosta. Lisäksi etusivulta voi valita haluaako esiin vain kokotekstilehdet vai 
kaikki lehdet.  

Myös lehtien selausta aakkosellisen listan kautta on helpotettu tarjoamalla 
useampaa lehden nimen alkukirjainta (esim. Aa, Ab, Ac, jne. sekä Journal-
alkuisissa: Journal of A B C D E jne.).  

MetaLIB/Nelli  

Parhaillaan on käynnissä FinELib-aineistojen kopiointi MetaLIb:n HY:n 
instanssiin. Työ tehdään keskitetysti ja aineistojen kopioinnista vastaa atk-
suunnittelija Teemu Nuutinen.  

Tässä vaiheessa kirjastojen tehtävänä on ollut pohtia ns. omien aihealojensa 
aineistojen luokitusta. E-kirjastoryhmä päättää ehdotusten perusteella Nellissä 
käytettävästä kategorialuokituksesta (aiheluokitus). Työssä huomioidaan 
käynnistyneen Tietokartta-hankkeen käyttämä luokitus, mikäli siitä saadaa 
ennakkotietoa maaliskuun aikana.  

Kopioitujen aineistojen luokitus ja kuvailutietojen täydentäminen on seuraava 
vaihe. Kirjastoille toimitetaan MetaLib-tallennustunnukset (yksi tunnus / 
kirjasto). Kirjastot vievät MetaLib:iin kirjastojen omat aineistot ja täydentävät 
sinne jo kopioitujen aineistojen kuvailu- ja luokitustietoja. Työnjaosta ja 
ohjeistuksesta sovitaan e-kirjastoryhmässä.  

Henkilökunnalle järjestetään Nellistä "info-aamuja" huhtikuussa. Ajankohta 
riippuu siitä miten aineistojen kuvailu etenee. Henkilökunnan koulutuksen 
jälkeen Nelli julkaistaan asiakkaille testikäyttöön.  

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/02/index.html
http://ejournals.helsinki.fi/
http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm


 

Infotilaisuuden yleisöä. [lisää kuvia] 

Viimeisimmän tiedon mukaan MetaLib 3- versio ilmestyy alkukesästä, joten 
jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, HY:n Nelli-portaali avataan 
syyskuussa.  

Helsingin yliopistossa käytössä olevan LDAP-autentikoinnin ansiosta Nelli-
portaaliin voi kirjautua sisään omalla verkkotunnuksella (ns. lyhyt muoto esim. 
taarila). Jos sinulla on SFX- tai MetaLib-tunnus, kirjaudu tällä tunnuksella. 
Sisäänkirjautuessasi valitse Yliopisto-kohdassa Helsingin yliopiston kirjastot. 

 

  

Verkkoaineistojen uudet etäkäyttöohjeet  

Tietotekniikkaosasto on parhaillaan uusimassa proxy-ohjeita. Työtä on tehty 
kirjastojen kanssa yhteistyössä. Tietotekniikkaosasto on pyynnöstämme 
oikoluettanut tekstejä meillä kirjastolaisilla. Toivottavasti uudet ohjeet 
vähentävät kyselyjä kirjastojen neuvonnassa.  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/02/sfx_kuvat.html
https://www.nelliportaali.fi/
https://www.nelliportaali.fi/


Visuaalinen www-ilme 

Kumpulan tiedekirjasto, Käyttäytymistieteellisen tdk:n kirjasto ja Svenska 
social och kommunalhögskolans bibliotek ovat ensimmäisinä uudistaneet 
verkkosivunsa. Myös Terkossa ja Viikin tiedekirjastossa ollaan 
uudistusprojektissa pitkällä. 

Maltti on ollut valttia tässäkin projektissa, sillä ensimmäisten 
verkkosivupohjien käytössä ilmeni niin paljon ongelmia, että viestintäosasto 
tarjoaa nyt kokonaan uutta mallisivustopohjaa sivujen tekoon. Uudessa 
mallisivustossa mm. leipätekstikentän pystyy tulostamaan A4-arkille, tekstin 
kokoa pystyy skaalamaan myös Internet Explorer -selaimessa, sivu keskittyy 
kaikilla selaimilla ja otsikoiden alleviivaukset eivät ole enää kuvina. Myös 
tehostekuvien koristeviivat tuodaan tyylitiedostosta, eli niitäkään ei tarvitse 
erikseen lisätä kuvatiedostoon. 

Uuden mallisivuston kanssa suositellaan Dreamweaver MX:n 2004-version 
käyttämistä. MX 2004 osaa erottaa editoitavan ja ei-editoitavan alueen rajan 
oikein. Samoin MX 2004 säilyttää mallisivuston oletusarvoisen tekstikoon. 
Alkuperäinen MX lisää templatesta luotujen sivujen koodiin tarpeettoman 
XML-määrityksen, joka sekoittaa tekstikoon. Tekstikoon saa kuitenkin 
palautettua normaaliksi poistamalla ylimääräisen koodin ensimmäiseltä riviltä. 

Intranet  

Yliopiston Intranet avataan viimeisimmän tiedotteen mukaan yliopistolaisten 
käyttöön 10. syyskuuta. Portaalihankeen sivulta on tulostettavissa intran 
käyttöopas sekä Intranetin julkaisuvälineen käyttöopas. Intran käyttöoppaaseen 
kannattaa jokaisen kirjastolaisen tutustua, sillä opas antaa hyvän kuvan intran 
palvleuista ja intran käytöstä yleensä. 

Intraan sisällönsyöttö alkaa toukokuussa. Kukin kirjasto saa käyttöönsä oman 
välilehden. Koska sisällön syöttö ajoittuu kesään on ymmärrettävää, ettei 
kaikki välttämättä ennätä syöttää tietojaan lukuvuoden avajaisiin mennessä. 
Riittää, että kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat on tuolloin tallennettu. 

Kirjasto- ja tietopalvelukanavan sisällönsyötöstä vastaa hallintoviraston 
Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen.  

Tiina Äärilä  
suunnittelija 

tiina.aarila@helsinki.fi 
puh.191 21776 

  

  

  
 

http://www.helsinki.fi/ml/kirjasto/
http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/
http://sockom.helsinki.fi/bibban/
http://sockom.helsinki.fi/bibban/
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/laitosti.nsf/c9c7cc5a01f4688c4225670e00406b44/b69847d53be2bb42c2256e4d003d1e5e?OpenDocument
http://www.helsinki.fi/portaalihanke/intraohje.pdf
http://www.helsinki.fi/portaalihanke/intraohje.pdf
http://www.helsinki.fi/portaalihanke/intraohje.pdf
mailto:tiina.aarila@helsinki.fi

