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Pilotoinnista

• Pilotti aloitettiin 2010
• Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010
• Pilottikirjastot

– Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto
– Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin yliopiston kirjastop j p y p j
– Oulun yliopiston kirjasto
– Varastokirjasto

• Pilotissa menossa vielä testausvaihePilotissa menossa vielä testausvaihe, 
tuotantokäyttöön pilotit pääsevät ehkä kesällä



Organisaatio

• Pilottia vetää Kansalliskirjasto yhdessä 
Varastokirjaston kanssa
Ohj h ä ä t i ii Li 2 k ti• Ohjausryhmänä toimii Linnea2-konsortion 
ohjausryhmä, vastuuhenkilö Pentti 
Vattulainen

• Kansalliskirjastolla vastuu pilotin teknisestä 
puolesta

• Kansalliskirjastosta projektissa mukanaKansalliskirjastosta projektissa mukana
Minttu Hurme, Päivi Järvinen ja Petteri 
Kivimäki sekä ohjausryhmässä Nina Hyvönen



Perehdyttämiskoulutukset

• 14.-16.4.2010 Helsinki, kouluttajat Mark 
Findlay ja Debra Denault

• 8.-10.9.2010 Rovaniemi, kouluttaja Debra 
Denault

• Lisäksi Relais on tarjonnut piloteille• Lisäksi Relais on tarjonnut piloteille 
lisäinformaatiota web-istunnoissa



Miltä Relais näyttää

• Asiakkaiden liittymät
• Virkailijoiden liittymät
• Relais-Voyager yhteistoiminta



Asiakasliittymä, henkilöasiakkaat

• Asiakkailla on mahdollisuus lähettää ja 
selata kaukopalvelutilauksia netin kautta

• Kirjautuminen tällä hetkellä Voyagerin 
kirjastokortin numerolla



Asiakasliittymä henkilöasiakkaatAsiakasliittymä, henkilöasiakkaat



Asiakkaan lainapyyntölomake



Kaukolainojen seuranta
Esimerkkinä listaus asiakkaan tilauksistaEsimerkkinä listaus asiakkaan tilauksista



Kaukolainat Voyagerin puolella

Asiakkaalle saapuneet ja lainatut 
kaukolainat näkyvät myös Voyagerin 

i k ti d iasiakastiedoissa
Asiakas ei voi itse uusia kaukolainojaan 
Voyagerissa vaan uusinnan tekeeVoyagerissa vaan uusinnan tekee 
kaukopalvelun henkilökunta



Asiakasliittymä kirjastoasiakkaatAsiakasliittymä, kirjastoasiakkaat

• Kirjastoasiakkaat voivat lähettää 
kaukopalvelutilauksia netin kautta

• Kirjastojen kirjautumisesta ei ole vielä 
päätöstä, yksi mahdollisuus voisi olla 
Varastokirjaston kirjastokortin numero jaVarastokirjaston kirjastokortin numero ja 
jokin muu tunniste



Kirjautumislomake kirjastoilleKirjautumislomake kirjastoille



Virkailijan liittymätVirkailijan liittymät

• Virkailijalla on kaksi liittymää Relaisiin, 
b liitt ä j kli ttiweb-liittymä ja klientti

• Asiakkaan tekemä tilaus tulee virkailijalle 
klientissä tilausjonoihin ja Relais j j
paikallistaa valmiiksi mistä pilotti-
kirjastoista tilattu kirja löytyy ja tilauksen 
voi lähettää suoraan haluttuun kirjastoonvoi lähettää suoraan haluttuun kirjastoon

• Virkailija voi myös tehdä 
kaukolainatilauksia asiakkaan puolesta

• Muilta piloteilta tulevat tilaukset tulostuvat 
Relaisista halutulle tulostimelle



Pyyntölainaus

• Asiakkaalle saapuneet kaukolainat 
prosessoidaan Relaisissa jonka jälkeen 

ii t ät V iine siirtyvät Voyageriin
• Saapumisilmoitukset, kaukolainan lainaus 

ja palautuspyynnöt asiakkaalle lähetetäänja palautuspyynnöt asiakkaalle lähetetään 
Voyagerista automaattisesti



Webin puolella virkailija voi tehdä tilauksia, 
lainata, lähettää kopioita, palauttaa , p , p
kaukolainoja sekä etsiä tilauksia



Virkailijan kirjatilauslomake



Klientin puolella käsitellään pääasiallisesti 
tilausjonojaj j



Esimerkki jonoista klientin puolella



Pilottikirjastosta toiseen lähetetty 
tilaus tällä hetkellä



Relais/Voyager: PyyntölainausRelais/Voyager: Pyyntölainaus
• Saadut kaukolainat prosessoidaan Relaisissa ja 

ne päivittyvät paikalliseen Voyageriinp y p y g
• Laina palautetaan Voyagerissa
• Voyager lähettää saapumisilmoitukset asiakkaalle
• Saadut kaukolainat lainataan VoyagerissaSaadut kaukolainat lainataan Voyagerissa 

asiakkaalle, palautuspäivä paikallisen Voaygerin 
laina-ajan mukainen

• Voyager lähettää asiakkaille palautuspyynnöt
• Asiakaan kaukolainat näkyvät Voyagerin Web-

liittymässä
• Asiakas ei voi uusia omia kaukolainojaan, vaan

k k l l i k ilij t k k k l i jkaukopalveluvirkailija tekee kaukolainojen 
uusinnan

• Voyagerin systeemipuolella on lainausmäärityksiä 
muutettava kaukopalvelulle sopivaksimuutettava kaukopalvelulle sopivaksi



Relais/Voyager: AntolainausRelais/Voyager: Antolainaus

• Kirjastoille lähetettävät kaukolainat 
prosessoidaan Relaisissa, jolloin ne 

ll äi itt ät ik lli V iisamalla päivittyvät paikalliseen Voyageriin 
lainoiksi pyytäjäkirjaston kirjastokortille

• Pyytäjäkirjasto voi uusia kaukolainojaanPyytäjäkirjasto voi uusia kaukolainojaan 
entiseen tapaan Voyagerin kautta

• Kirjastoon saapuvat 
k k l i l t k t l t tkaukolainapalautukset palautetaan 
Relaisissa, jolloin ne päivittyvät 
palautetuiksi Voyagerissap y g



Projektin sivut 

https://wiki.helsinki.fi/display/Relais/Relais-wiki


