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METADATA EDITOR
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Open Metadata Editor

ALL TITLES kaikki nimekkeet, bibit, osakohteet, e-aineistot, viivakoodit

PHYSICAL TITLES bib-tietueet, joilla on holdings, esim. saman nimekkeen kaikki painokset

PHYSICAL ITEMS fyysiset kappaleet, nuotit, kirjat, äänitteet ym. hyllyssä olevat aineisto

METADATA EDITOR

Hae tietue muokattavaksi tai luo uusi (templates)



|  3§

Tallennuspohjat - Templates

Bib-tietueet

Varastotietueet

Voi luoda itse tai käyttää 

valmiita pohjia.

Omat pohjat

Kirjaston yhteiset pohjat

METADATA EDITOR
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Save and release record

Release record

= sulje avoinna oleva tietue, 

vapauta se muiden 

kuvailijoiden käyttöön ja 

poista tältä listalta

Tunnin kuluttua itsellä 

lukittuna oleva tietue 

vapautuu muiden käyttöön.

Mahdollisuus vapauttaa 

kaikki tietueet kerralla.

METADATA EDITOR



Search Resources – Etsi toisesta tietokannasta
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TIETUEEN POIMINTA



TIETUEEN POIMINTA

Melindasta:

Etsitään tietue Melindassa ja laitetaan oma LOW-tag.

- Melindan ID-numero talteen

Etsitään Almassa tietue Melindan ID-numerolla Search Resources 
-toiminnon kautta Melindasta, ”importoidaan” tietue ja tallennetaan 
Almaan.
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TIETUEEN POIMINTA

Muista

tietokannoista
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Kirja
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MARC-

tietueen

saa näkyviin 

klikkaamalla 

nimekkeestä
Oikeassa yläkulmassa 

on Edit-nappula, josta 

pääsee editoimaan 

tietuetta, jos omistaa 

editointioikeudet.
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Nuottijulkaisu
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Nuotti ja osakohteet  
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Physical (2)

Näyttää varastotiedot: sijainnit, hyllyluokan, 

niteiden määrät ja saatavana olevat.

Katso edellinen ruutu!
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OSAKOHTEET
Uusi osakohde: 

emotietue auki  tools  MARC bibliographic  derive new record
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OSAKOHTEET

Esimerkki: 

- nuotti kuvailtu osakohteineen Melindaan

- Almassa emotietueen poiminta Melindasta Almaan

- osakohteet eivät tulleet emon mukana Almaan

Tämä asia vaatii selvitystä. 

Tähän mennessä ei ole ollut tarkkaa tietoa, miten osakohteiden 

lataaminen toimii Melinda-Alma-kuviossa.

Huono vaihtoehto on poimia jokainen osakohde erikseen Melindasta 

Almaan. Työlästä, hidasta ja virhemahdollisuus suuri.
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”MUSIIKKIPARTITUURI”

Nidetiedoissa pakollinen kenttä Material type:

Material type: Music Score (valikon ainoa vaihtoehto nuotille)

Suomennettu asiakaskäyttöliittymä Primossa: musiikkipartituuri   

 korjattava!  nuottijulkaisu?



ALMA–MELINDA-INTEGRAATIO
(tietoasiantuntija Mari Koskimäki, tiiminvetäjä, metadata)

1) Alussa kuvailu tehtiin erikseen Melindaan ja Almaan

2)  Sitten poiminta Melindasta Almaan
helpotti työtä: kuvailu Alephiin ja poiminta Almassa (tietueet ja päivitykset)

3)  Nyt kuvailu Almassa ja tallennus sieltä Melindaan 
contribute to central catalogue -toiminto

oma LOW-tag käydään laittamassa Alephissa toistaiseksi
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ALMA–MELINDA-INTEGRAATIO

4) useita uusia toimintoja, joita on muistettava tehdä

tietueelle

5) vielä epävarmuutta joidenkin toimintojen kanssa

6) joitakin keskeneräisiä asioita vielä

Esim. LOW-tagien automaattinen päivittyminen ei toimi.

Asiasanojen ja toimijoiden poiminta (f3) ei vielä toimi oikein: Alman

tietueeseen ei muodostu 0-osakenttää.
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Contribute, enhance, normalize, fix

Kontribuointi, parannus, normalisointi, fiksaus.

- Käytössä eri termit kuin Alephissa ja Voyagerissa

- Myös uusia termejä/toimintoja

- Hieman hankalia toimintoja ainakin aluksi 

- Vaativat tarkkuutta ja  huolellisuutta

- Liittyvät erityisesti Alma–Melinda-integraatioon 

Lumikko-Alma-sivuilla: Ohjeita kuvailijoille

Pikaohje Melinda-integraatioon

Kannattaa myös seurata Melinda-Alma-webinaareja (esim. 19.3.)

https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Pikaohje+Melinda-integraatioon
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Omia ajatuksia Almasta 

Kuvailutyö hidastui huomattavasti alussa, edelleen hidasta.

Ohjelma vaikutti selkeästä ulkonäöstään huolimatta hieman sekavalta.

Samaan paikkaan (esim. tietueen editointi) pääsee eri kohdista. Ja aina kuitenkin 

klikkaa väärää painiketta ensin.

Erilaiset hakutoiminnot.

Paljon erilaisia käyttäjärooleja ja käyttäjän oikeudet ovat sidoksissa näihin rooleihin. 
Esim. luetteloinnin osalta rooleja on 4 erilaista.

Oikeuksien puute on aiheuttanut hämmennystä, kun joitain toimintoja ei ole voinut 

suorittaa
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ENNEN ALMA-KONVERSIOTA
(tietoasiantuntija Hannu Hahto, kirjaston tietojärjestelmät)

- kolme kirjastoa yhdistyi: yhtenäistettiin asioita

- item type:  

- näitä vähennettiin

- nuottien item typet muutettiin nuotti28  laina28

- muutoksen jälkeen nuottilainojen itsepalvelu-

uusinta ei toiminut

- sijaintipaikkojen korjauksia tehtiin
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ENNEN ALMA-KONVERSIOTA

- TAMKin Voyagerissa noin 74000 osakohdetta, joista kaikki eivät olleet 

musiikkiaineistoja.

- Monentyyppisiä osakohdelinkityksiä emoihin 773w-kentässä, taustalla 

muutama konversio:

PrettyLib–Voyager-konversio 2003

PIRAMK–TAMK-Voyager-konversio 2010

Melinda 

- Olennaista oli saada linkitys toimimaan osakohteista emon 035a-

kenttään.

- Paljon työtä!



Kiitos!

laura.jarvinen@tuni.fi

leeni.pukkinen@tuni.fi

hannu.hahto@tuni.fi
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