
Ajankohtaista NELLIstä  
  

  

08/04     

  

FinELib on tehnyt MetaLib versio 3.12 testiasennuksen palvelimelle ja 
aloittanut version kääntämisen. Uudessa versiossa on edelleen joitakin 
ongelmia, mutta periaatteessa ohjelma toimii paremmin kuin edellinen versio. 
Tosin ExLibris ei ole korjannut tähän version kaikkia raportoituja bugeja. Uusi 
versio tukee jonkin verran edellistä paremmin eri selaimia (Internet Explorer, 
Macin Safari, Motzilla, Netscapen uudemmat versiot ja Operan uusimmilla 
selaimilla). 

Shibboleth-autentikointia ei olla vielä pystytty testaamaan HY:ssä johtuen 
CSC:n puolella tapahtuneista henkilövaihdoksista. Mikäli shibboleth-
autentikointia ei saada toimimaan joulukuussa, rakennetaan HY:ssa ns. 
paikallinen autentikointi (Tietotekniikkaosasto). 

FinElib järjestää yliopistokirjastojen Nelli-
yhdyshenkilöille vielä joulukuussa 
käyttöliittymän kustomointikoulutusta. 
Helsingin yliopistosta mukana koulutuspäivää 
on järjestämässä Teemu Nuutinen, joka on 
tehnyt HY:n portaalin muutokset. 

Uutena toimintona Teemu on implementoinut 
NELLIin Refworks- viiteidenhallintaohjelman. 
Punainen Refworks-ikoni näkyy käyttäjälle 
viitenäytön oikeassa yläkulmassa. Ikonia 
klikkaamalla avautuu yhteys Refworks-ohjelmaan ja käyttäjä voi kätevästi 
viedä ko. viitteen omaan tietokantaansa.  

HY:n NELLI -portaalin avajaiset tammikuussa 

Valtakunnallisessa yhdyshenkilötapaamisessa (18.11) sovittiin, että MetaLib v 
3.12 asennetaan www.nelliportaali.fi- osoitteseen tammikuun 19. päivänä 
korvaten nykyisen asiakaskäytössä olevan 2.17 version. Koska HY:ssa Nelli-
portaali on ollut asiakkailla testikäytössä toukokuusta lähtien ko. osoitteessa, 
on version vaihdokseen järkevä yhdistää NELLI-portaalin viralliset avajaiset. 
HY:n NELLI-portaalin avajaispäivä varmistuu lähipäivinä. Käytännön 
avajaisjärjestelyistä vastaa hankkeen ohjausryhmä ja tiedotustiimi. 

Opas- ja tiedotusmateriaalit valmistumassa  

Valtakunnallinen oppimateriaaliryhmä viimeistelee kouluttajien materiaaleja 
marraskuun aikana. Ryhmä tuottaa myös NELLI-portaalin Help/Opas-osion. 
Työryhmän materiaalit löytyvät FinELib:n NELLI-sivulta.  

HY:n NELLI- projektin tiedotustiimi (Eeva Peltonen, Rita Käkelä, Tiina 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/08/index.html
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/portaali/oppimateriaalit.htm


Heino, Sini Kärki, Päivi Helminen, Nicola Nykopp, Jussi Omaheimo, Tiina 
Äärilä) on marraskuun aikana työstänyt uutta Kirjastouutisia -lehden Nelli-
numeroa. Lehden ilmestyminen ajoitetaan portaalin avajaisten yhteyteen. Lehti 
jaetaan yliopiston henkilökunnalle postin mukana. Kirjastoille lehteä 
toimitetaan jaettavaksi vapaasti asiakkaille. Lisäksi lehdestä ilmestyy 
verkkoversio. Ryhmä on aloittanut myös NELLI-pikaoppaan suunnittelun. 
Tavoitteena on toteuttaa opas, mitä kirjastot voivat itse tarvittaessa muokata ja 
tulostaa asiakaskäyttöön. 

SFX- ja MetaLib-koulutusta tallentajille 

SFX- ja MetaLib-koulutusta järjestetään aineistojen tallentajille joulukuussa: 

• SFX 3.12 klo 9.15-12 
paikka: Aleksandrian atk-luokka K130 
kouluttaja: Teemu Nuutinen 
Ilmoittautumiset Sirkku Liukkoselle viimeistään 30.11 

• MetaLib 10.12 klo 9.15-12 
paikka: Aleksandrian atk-luokka K131 
Kurssilla kerrataan tallennusta ja keskustellaan kuvailu- ja 
luokitusperiaatteista. 
kouluttaja: Teemu Nuutinen 
Ilmoittautumiset Sirkku Liukkoselle viimeistään 7.12 

Lisäksi paikkoja on vielä vapaana joulukuun NELLI-koulutukseen (2.12).  
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