
Kesän 2008 e-kirjastouutisia

Useiden HY:ssa paljon käytettyjen kansainvälisten e-aineistojen ja -palvelujen
käyttöliittymät ovat uudistuneet tai uudistumassa lähiaikoina Web 2.0 -hengen
mukaisesti tavoitteena aiempaa käyttäjälähtöisemmät ja joustavat palvelut.
Tämä lienee tärkeä tieto erityisesti niille, joiden tehtävänä on opettaa ja neuvoa
asiakkaita e-aineistojen käytössä. Vaikka muutokset eivät aina kovin
mullistavia olisikaan, opetustilanteessa voi joutua hämmennyksiin, jos jotkut
toiminnot eivät löydykään ruudulta ihan samasta kohtaa, mihin on vuosia
tottunut.

NELLIn ja e-kirjaston kanssa tekemisissä oleville tärkeitä tietoja ovat myös
eräiden tarpeellisten FinELibin sivujen ja palvelujen osoitteenmuutokset.

E-aineistojen käyttöliittymämuutoksia

ISI Web of Knowledge -palvelun tammikuun lopulla tapahtuneesta
käyttöliittymämuutoksesta saatiin ennakkotietoja jo viime vuoden puolella.
Muun muassa hakutulosten lajitteluun, jalostamiseen ja analysointiin on
tarjolla monia uusia mahdollisuuksia. Personointimahdollisuuksia on niinikään
tarjolla
( Cutomize Your Experience ; My ResearchID )

Lisätietoa ja opastusta: ISI Web of Knowledge -uutuustiedotteesta

Ovid-tietokantojen (mm. Medline, CAB Abstracts, EBM reviews)
käyttöliittymä uudistui niinikään alkuvuodesta. Uutta ovat muun muassa
käyttöliittymän nimi OvidSP (ent. Ovid Gateway) sekä uudet mahdollisuudet
personointiin ja uutuusseurantaan. Samassa yhteydessä Ovid tiedotti myös, että
SilverPlatter-käyttöliittymästä tullaan luopumaan kokonaan ensi vuoden
alkupuolella. Tällä hetkellä Art Abstracts ja FIAF ovat käytössämme vain sitä
kautta.

Lisätietoja ja opastusta: OvidSP Resource Center

CSA Illuminan käyttöliittymässäkin on tarjolla uusia toiminnallisuuksia,
muun muassa personointimahdollisuuksia ( My Research ). Myös tarkennetun

http://isiknowledge.com/
http://images.isiknowledge.com/help/WOK/whatsnew_wok4.html
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main&D=
http://resourcecenter.ovidsp.com/
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=finlc6&access=finlc6006


haun kohdentamiseen ja rajaamiseen liittyvät mahdollisuudet ovat
monipuolistuneet. Meille e-aineistojen hallinnoijillekin tarjotaan uusia
välineitä kustomoida palvelua esimerkiksi niputtamalla tietokantoja uudella,
parhaiten käyttäjäkunnan tarpeita vastaavalla tavalla. Näihin täytynee tutustua
lomien jälkeen NELLI-tiimissä.

Knovelin käyttöliittymä uudistui sekin jo helmikuun lopulla. Tämän
luonnontieteiden laadukkaan e-kirjapalvelun käytettävyys on kuuleman
mukaan parantunut, näyttöjen design selkeämpi ja selailumahdollisuudet
paremmat.

JSTOR -lehtipalvelu uudistui huhtikuun alussa ja jatkossa on lisää uudistuksia
tulossa. Nyt voidaan jo perushaussa valita pudotusvalikosta sen alan tai niiden
alojen lehdet, joihin haun haluaa kohdistuvan. Artikkelien selailua voi nyt
helpottaa näpäyttämällä vasemmassa laidassa olevaa Pages -kuvaketta, jolloin
saa näkyviin pikku sivut numeroineen Myös printtaamisen luvataan nyt
toimivan jouhevammin. JSTORiin on lisätty myös käyttäjälle mahdollisuuksia
personointiin ( MyJSTOR ).

Lisätietoa ja opastusta : JSTORin uudistuksia

Highwire Press ilmoitti maaliskuun lopulla uudesta julkaisualustastaan
H2O:sta, joka kuulemma merkitsee askelta kohti julkaiseminen 2.0 -ajattelua.
Tavoitteena on tarjota julkaisijoille parempaa palvelua, mutta tiettyjä
muutoksia on tehty myös asiakkaan käyttöliittymään. Nyt lääke- ja
luonnontieteiden Highwire-lehtien käyttäjä voi kirjautumalla saada käyttöönsä
personointimahdollisuuksia ( My HighWire Press ).

Lisätietoja: H2O

Samoin taiteen Grove Art Oline - ja musiikin Grove Music Online –
hakuteosten liittymät ovat saaneet uusia piirteitä ja ne ovat mm. OpenURL-
yhteensopivat. Lisäksi käyttäjä voi tehdä haun samanaikaisesti useammista
tietokannoista. Grove Art Online ja Grove Music Online sisältyvät itse asiassa
hakuteosryppäisiin, Oxford Art Online ja Oxford Music Online. Ne löytyvät
myös uudesta osoitteesta, mikä tiedoksi niille kirjastoille, jotka ovat
mahdollisesti sisällyttäneet niitä verkkosivujensa linkkivalikoimiin.

Hieman hillitymmin uudistui toukokuun lopulla keskustakampuksen alojen
keskeisiä lehtiä sisältävä Project Muse. Palvelun artikkeliviitteissä on nyt
linkitetyt asiasanat ( Subject Headings ), joiden avulla saa nopeasti esiin muita
todennäköisesti relevantteja viitteitä yhdenkin löydettyään. Käyttäjä voi myös
mm. tilata RSS-syötteitä lehtien uusista numeroista.

Yliopistossa paljon käytetyn EBSCOhost -palvelun käyttöliittymään luvataan
aivan uusi ilme ja hahmo heinäkuussa. Etukäteismarkkinointi kuvaa
uusimpaan teknologiaan perustuvia toiminnallisuuksia.

Lisätietoja: Ebscohost 2.0

http://www.knovel.com/web/portal/basic_search
http://www.jstor.org/search/BasicSearch
http://www.jstor.org/page/info/about/archives/newFeatures.jsp?cookieSet=1
http://highwire.stanford.edu/
http://highwire.stanford.edu/customize/
http://highwire.stanford.edu/publishers/H2O.dtl
http://www.oxfordartonline.com/
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://muse.jhu.edu/search
http://search.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=969


Historical Abstracts ja America: History & Life ovat jo jonkin aikaa olleet
tarjolla myös EBSCOhostin kautta. Nyt muutos on sikäli 'virallinen' ja
lopullinen, ettei tietokantoja ole enää mahdollista käyttää vanhan liittymän
kautta ja että vanhassa osoitteessa kerrotaan muutoksesta.

Literature Resource Center siirtyy sekin myöhemmin kesällä uudistuneeseen
käyttöliittymään ja etukäteisinformaatiossa luvataan ainakin
hakumahdollisuuksien paranevan. Muutokseen on liittynyt myös palvelun
osoitteen vaihtuminen.

Routledge Encyclopedia of Philosophy uusi sekin kesäkuussa
käyttöliittymänsä (REP Online 2.0). Luvassa on mm. kehittyneempiä haku- ja
jatkohakumahdollisuuksia, lisää tuoreita ulkoisia linkkejä ja kuvia
avainklassikoista.

Käyttöliittymän muutokseen saavat totutella myös ne, joita ovat kiinnostaneet
Blackwellin lehdet, jotka siirtyivät Wileylle. Tätä kirjoitettaessa näiden lehtien
SFX-valikossa näkyy vielä toistaiseksi linkkinä vanhan palvelun nimi
(Blackwell Synergy), mutta linkit vievät WileyInterscience -palvelun sivuille.

Hiljattain uudistui myös Terkon tuottaman, kotimaisen, terveystieteellisen
Medic -viitetietokannan käyttöliittymä. Uudessa liittymässä käytettävyys sekä
haku- ja selailuominaisuudet ovat entistä parempia. Uutta liittymässä on mm.
SFX- ja RefWorks –linkitys sekä hakuhistoria. Asiasanahauissa toimii
perinteisen MeSH-sanaston lisäksi FinMeSH sanasto synonyymeineen.
Lisätietoja:
http://www.terkko.helsinki.fi/medic/lisatieto.htm

Käyttöoikeussivut siirtyivät Wikiin ja Haltin osoite muuttui

FinElibin käyttöoikeussivut ovat siirtyneet FinElibin wikiin, joka on
laajenemassa. Käyttöoikeussivuille on koottu kunkin aineiston käyttöehdot.
Käyttöehdot-kohdassa on lyhytlinkki, jolla korvataan Metalib-tietueissa
vanhankäyttöoikeussivun osoite ( Presentation Secondary -välilehden Full
Text Note -kentässä). Vanhoja käyttöoikeussivuja ei FinELib-palveluyksikkö
ole vielä poistanut, mutta tietoja ei enää ylläpidetä. Siksi Nellissä on tehtävä
muutokset ajantasaisiin käyttöehtojen URL-osoitteisiin.

FinElib-palveluyksikkö ilmoitti kesäkuun alussa, että HALTI -
tilaustenhallintatietokannan osoite on muuttunut. Vanha osoite toimii vielä
jonkin aikaa.

NELLI-uutisista E-kirjasto-uutisiin?

E-aineistoihin liittyviä ajankohtaiset viestit kulkevat paljolti e-hankkijoiden
postilistan kautta. NELLIin liittyviä viestejä levitetään puolestaan NELLI-
foorumin postilistan kautta, jonne useat e-hankkijatkin kuuluvat. 'Työnjako'
näiden kahden listan välillä ei ole täysin selvä. Sitä paitsi postilistojen kautta
saadut viestit jäävät usein noteeraamatta ja unohtuvat, jos niitä ei ehdi lukea
ajatuksella heti. Siksi on ollut paikallaan koota aika ajoin tärkeimpiä uutisia

http://galenet.galegroup.com/servlet/LitRC?locID=uhelsink
http://www.rep.routledge.com/
http://www.terkko.helsinki.fi/medic/
http://www.terkko.helsinki.fi/medic/lisatieto.htm
http://www.terkko.helsinki.fi/medic/lisatieto.htm
http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28184606
http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-wiki
http://halti.kansalliskirjasto.fi/


kummaltakin listalta. Tähän asti kokoavaa tiedotusta on harjoitettu usein
jonkun NELLIin viittaavan otsikon alla. E-kirjastouutisia -tyyppinen titteli on
ehkä sopivampi tällaiselle kokoavalle tiedotteelle kuin pelkästään NELLIin
viittaava.
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