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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Mihin kysymyksiin apua  
SFX Collection Tool -raporteista? 

 Mitä e-lehtiä kirjaston kokoelmista löytyy? 

 Mitä päällekkäisyyksiä hankituissa lehtipaketeissa on? 

 Suunnitteilla uuden kokoelman hankinta – onko kyseisiä lehtiä jo 

hankittuna ja mistä? 
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Ohjelma 13.11.2012 klo 12.30 – 15.30 

 Esittely 

 SFX:n perusteet – Jussi Brungerg 

 Yleistä Collection Tool –raporteista 

– Eri raporttityypit 

– Rajoitteet 

 Esimerkkejä 

– Käyttötilanteet 

– Asetukset 

– Raporttitiedostojen käsittely 
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SFX Collection Tool 

 Raportteja omien kokoelmien sisällöistä 

– Aktivoidut kokoelmat (target) ja nimekkeet (object) 

 Kokotekstiaineistot  

– getFullText service 
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Kolme eri raporttityyppiä 

1. Compare packages/sets of packages 

– Valittujen lehtipakettien vertailu 

2. Check for duplicate titles within your holdings  

– Kirjaston koko e-lehtikokoelma 

3. Check where titles are available from and what your coverage is in 

each package 

– Yksittäisten lehtien saatavuus 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Huomioi raporttien rajoitteet 

 Vain SFX:ssä olevat aineistot 

 Raportit yhtä ajantasaisia kuin SFX:n tiedot - ja omat aktivoinnit 

– Nimekkeet 

– Aikarajaukset 

 Raporteista tietoa siihen, mitä kannattaa tarkastella tarkemmin 

– Tarvittaessa nimeketiedot tarkistettava myös muualta, esim. Haltista 
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Yleisiä raporttiasetuksia 

 Tarkastellaanko omia aineistoja vai myös muita? 

– Activation status: ALL / ACTIVE / INACTIVE 

 Raportin ajastaminen 

– Schedule report run 

 Aikarajausten huomioonottaminen 

– Use date coverage information in the comparison 
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Jos useita organisaatioita 

 Asetukset näkyvissä vain, jos institute-tasoja määritelty 

 Organisaation valinta 

– Institutes: DEFAULT / abc / xyz 

 Rajaaminen vain omaan organisaatioon 

– Group/Institute activation calculation algorithm: Inheritance / Explicit 
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Raporttitiedostot 
 Summary Report 

– Yhteenveto 

 Unique Titles Report 

– Vain yhdessä kokoelmassa (targetissa) olevat nimekkeet 

 Title Overlap Report 

– Useassa kokoelmassa olevat nimekkeet 

 Full Overlap Report 

– Useassa kokoelmassa olevat nimekkeet, joiden ajallinen saatavuus sama 

 Partial Overlap Report 

– Useassa kokoelmassa olevat nimekkeet, joilla osittain päällekäinen ajallinen saatavuus 
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1) Valittujen lehtipakettien vertailu 

 Compare packages/sets of packages 

 Mitä kokoelmaa halutaan tarkastella? (Set 1) 

 Mihin kokoelmaan / kokoelmiin verrataan? (Set 2) 
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2) Kirjaston koko e-lehtikokoelma 

 Check for duplicate titles within your holdings  

 Ei valintoja asetuksissa: kaikkea verrataan kaikkeen 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

3) Yksittäisten lehtien saatavuus 

 Check where titles are available from and what your coverage is in 

each package 

 Haettavien lehtien valinta 

– ISSN-lista tekstitiedostossa 

– Yksitellen käsin 

 Vertailuun valittavat lehtipaketit 
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