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Uudet piirteet 

HELKA-palvelujen tietokantaan ja sen toimintoihin kohdistuva kehittäminen 
riippuu olennaisesti Voyager-versioiden mukana tulevista uusista piirteistä ja 
niiden toimivuudesta.  

Vuoden 2003 aikana otetaan Voyager-kirjastoissa käyttöön kirjastojen uusi 
tiedonhakuportaali MetaLib. HELKA-palvelut osallistuu portaalin 
implementointiin vuoden 2003 aikana.  

HELKA-tietokannassa on toistaiseksi käytössä Voyager-versio 2000.3.1. 
Voygerin seuraava versio 2001.1.1. on ollut saatavilla kesästä 2002 lähtien. 
Osa yliopistokirjastoista on ilmoittanut päivittävänsä uuden version joululoman 
aikana. HELKAn osalta odotetaan kuitenkin toistaiseksi muiden tietokantojen 
kokemuksia ja tehdään päätös tältä pohjalta.  

Versio 2001.1 sisältää vain vähän HELKAssa hyödynnettäviä korjauksia ja 
uusia piirteitä. Sen sijaan seuraavassa versiossa 2001.2 on luvassa HELKA-
kirjastoille oleellisen tärkeitä korjauksia ja parannuksia, jotka liittyvät myös 
koko järjestelmän hyväksymisprosessiin, versio on käytössä viimeistään 
alkukesästä. 

Versiossa 2001.2. on luvassa  

• varausten kiinnittyminen useampaan kuin 50 saman varastotietueen 
niteeseen ja asiakkaiden WebVoyage’n kautta tekemiä varauksia 
vaivannut virhe ilmoitetaan korjatuksi. 

• OpenURL-tunnusten generointimahdollisuus, tämä mahdollistaa 
MetaLib-portaalin SFX-linkityspalvelun käytön, mikä puolestaan 
helpottaa elektronisen aineiston luettelointia ja käyttöä. 

• Clio-ohjelmalla toteutetun ILL- eli kaukolainamodulin parempi 
integraatio Voyageriin, jonka ansiosta ILL-toiminnon käyttöönotto 
Linnea-verkossa ja edelleen HELKA-kirjastoissa on mahdollista ja 
järkevää. Tähän liittyy Universal Borrowing –toiminnon käyttöönotto. 

• Unicode-tuki; version 2001.2 jälkeen Endeavor on luvannut vuoden 
2003 aikana erillisen Unicode-luettelointia tukevan järjestelmäversion. 

MetaLib-portaali 

Tavoitteena on, että Kansallinen tiedonhakuportaali MetaLib otetaan käyttöön 

 

http://www.metalib.com/


koko Linnea-verkossa ja siten myös HELKA ympäristössä elokuussa 2003. 
HELKA-yksikkö osallistuu kevään aikana hankkeeseen liittyvään 
koulutukseen ja huolehtii portaalikoulutuksesta ja toiminnan koordinoinnista 
sekä tarvittavien ohjelmistomääritysten tekemisestä Helsingin yliopiston 
kirjastojen osalta. 

MetaLib-portaali korvaa ainakin osittain WebVoyagen Voyagerinkin 
käyttöliittymänä. HY:n kirjastolaitoksessa näiden sovellusten rinnakkaiskäyttö 
on toteutettava koordinoidusti siten, että kaikki kirjastot noudattavat samoja 
periaatteita.  

Tietokannan ja sen toimintojen kehittäminen 

HELKA-tietokannassa tehdään jatkuvasti myös ensi vuoden aikana 
kokoelmamuutoksia kirjastojen uudelleen järjestelyjen ja muuttojen 
yhteydessä. HELKA-palvelut pyrkii kehittämään omalta osaltaan tietokantaa ja 
siinä tapahtuvia toimintoja entistä yhdenmukaisemmiksi ja toimivammiksi.  

Lainaukseen ja varausten kiinnittymiseen liittyvät ongelmat ovat HELKA 
ympäristön kannalta tällä hetkellä järjestelmän suurimmat epäkohdat. 
Voyagerin seuraavissa versioissa on luvassa korjauksia muutamiin pahimpiin 
ongelmiin. Näiden korjausten ja tietokannassa tehtävien järjestelyjen avulla 
pyritään ensi vuoden aikana parantamaan tilannetta oleellisesti nykyisestä. 

Voyagerin hankinta- ja kausijulkaisujen saapumisvalvonnan käyttöönottoa 
tuetaan niissä HELKA-kirjastoissa, joissa toiminnot eivät vielä ole käytössä. 

Universal Borrowingin ja ISO ILL-ohjelmistomodulin käyttöönottoa 
tuetaan, sikäli kuin nämä toiminnot otetaan käyttöön. Samalla organisoidaan 
yhdessä tietokantapalveluiden muun henkilöstön kanssa ISO ILL –standardin 
koulutusta. 

Muut HELKA-yksikön vastuut  

Vuoden 2003 aikana valmistellaan nykyisten Trip-tietokantojen (Julki, 
Kirjastot, Muisti, Helmi) siirtämistä digitaalisen kirjastosovelluksen yhteyteen 
ja valmistellaan Kirjastot-tietokannan konvertointia portaaliin tietokartta-
hankkeen pohjaksi. 

Yliopiston E-thesis-palvelun ylläpitoon on esitetty perustettavaksi yksi 
sovellussuunnittelijan toimi, joka sijoitetaan HELKA-palveluihin jos yliopisto 
osoittaa tarvittavat varat HYK:lle. Samalla E-thesis siirretään ylläpidettäväksi 
HELKA-yksikössä.  
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