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Nelli -tiedonhakuportaalin juhlallisia avajaisia vietettiin 15.9.04. Itse 
päivänsankari ei tosin ollut vielä kypsä juhlallisuuksiin. Portaalin MetaLib -
ohjelmaversiossa 3.11 oli vielä avajaispäivänä niin paljon virheitä, että 
portaalin online-esityksestä luovuttiin. Sen sijaan juhlayleisö sai nauttia sitäkin 
luovemmasta Nellitys -performanssista (kuvia avajaisista).  

Liekö avajaisiin osallistuneen ExLibriksen 
Jenny Walkerilla ollut osuutta asiaan, sillä 
ExLibris korjasi pahimmat ohjelman bugit heti 
avajaisten jälkeen. Tällä hetkellä ongelmia on 
edelleen metahaussa sekä aineistojen 
löytyvyydessä. Lisäksi palvelu on ollut hidas ja 
ajoittain jumiutunut. Käyttäjän kannalta 
ongelmallista on myös käyttöjärjestelmä- ja 
selainvaatimukset. Portaali ei toimi 
Macintosh:lla. Selaimista varmin on Internet 
Explorer 6. ExLibris on luvannut korjata virheet 
seuraavassa versiossa 3.12, jonka pitäisi 
ilmestyä lähiaikoina (?)  

Teemu Nuutinen on selvittänyt hakujen 
toimivuuttaa sekä muokannut alustavasti Nellin 
käyttöliittymää. Tiedotustiimi on puolestaan 
laatinut portaalin esittely- ja opastekstejä ja e-kirjastoryhmä on sopinut 
portaalin ns. Pikahakuseteistä (QuickSearch sets).  

Portaalin ohjausryhmä on viime viikkoina joutunut puntaroimaan useampaan 
kertaan Nellin käyttönottoaikataulua. Viime kokouksessaan (21.9.04) ryhmä 
päätti siirtää portaalin käyttöönottoa, kunnes MetaLib:n versio 3.12 on 
käytössä ja nykyisen ohjelmaversion virheet on korjattu. Käytännössä tämä 
tarkoittaa Nellin testikäytön siirtymistä marras-joulukuulle. Kaikki on 
kuitenkin kiinni ExLibriksestä. 

Ohjausryhmä korosti palvelun käytettävyyttä ja toimintavarmuutta. On erittäin 
tärkeää, että tarjoamme käyttäjille uuden toimintavarman palvelun, joka 
koetaan ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien positiivisena kokemuksena - 
todellisena uuden ajan kirjastona.  

Käyttöönoton siirtymisen myötä siirtyy luonnollisesti myös henkilökunnan 
koulutus ja asiakaskoulutus.  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/06/index.html
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/portaali/nelli_kuvia_15_9_04.html


E-lehtien aiheenmukainen haku  

ExLibris tarjoaa e-lehtien aiheenmukaiseen hakuun kaksi vaihtoehtoa: MarcIT 
-lisäpalvelu ja ensi jouluksi luvattu SFX v3:n kategoriat.  

MarcIT-lisäpalvelussa asiasanoituksessa käytetään Kongressin kirjaston (LC) 
asiasanoja ja National Library of Medicine:n (NLM) Mesh-asiasanoja. 
Käytetyt asiasanastot sopivat teknisiä korkeakouluja lukuun ottamatta kaikille 
yliopistoille. MarcIT-palvelu on maksullinen ja kullekin organisaatiolle hinta 
on noin 6000 $/vuosi.  

Seuraava SFX versio tarjoaa e-lehtien haun kategorioittain samaan tapaan kuin 
MetaLib:n 3.11 versiossa oleva Find database -toiminto (Category). SFX :n 
kaksitasoisessa aiheluokituksessa voi päätasolla kategorioita olla 25-30 ja 
alatasolla 300-400. Tarkempaa tietoa kategorioista ei vielä tällä hetkellä ole 
saatavilla.  

ALMA-intranet - yliopiston strateginen päätös 

Alma-intranetin käyttöönotto on myös hieman kangerrellut. Sisällön tuottajana 
on itseltäni useasti pinna palanut, kun ohjelma on jumiutunut ja dokumenttien 
syöttö on keskeytynyt. Palvelun käyttäjälle myös sivujen latautumisajat ovat 
olleet tuskastuttavan pitkiä. Viestintäosasto ja tietotekniikkaosasto tekevät 
epäilemättä varmasti kaikkensa saadakseen palvelun toimimaan 
mahdollisimman jouhevasti.  

Kirjastoissa tulisi puolestaa huolehtia siitä, että henkilökunta varmasti osaa 
käyttää Almaa ja sen kaikkia nykyisiä ominaisuuksia: mm. sisältökanavien ja 
välilehtien kautta tiedon haku, omien etusivujen muokkaus eli lisää ja poista 
palveluikkunoita-toiminto.  

Yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta sisältöjä siirretään pikku hiljaa Almaan, 
mikä osaltaan lisää sen käyttöä. Ensimmäisenä Almaan on siirretty 
laitostiedotteet, jotka nyt löytyvät Almasta kohdista 
yliopiston/kampuksen/tiedekuntien uutiset. Syksyn aikana uusina palveluina 
Almaan on vielä tulossa työryhmäalueet ja tapahtumakalenteri.  

Sisäisen viestinnän siirtäminen intranettiin ja Alman toteuttaminen on 
yliopiston strateginen päätös, joten muuta vaihtoehtoa meillä ei ole kuin 
suhtautua Almaan myönteisesti ja yhdessä kehittää siitä kaikkia yliopistolaisia 
palveleva ja toimiva työ- ja viestintäväline.  
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