
 
 
 

JYKDOK-luettelon käyttöliittymä muuttuu  

Kirjasto saa uuden kirjastojärjestelmän vuonna 2001. Amerikkalainen Voyager-
kirjastojärjestelmä voitti EU-tarjouskilpailun, jossa vertailtiin seitsemää 
kansainvälistä kirjastojärjestelmää ja jossa valittiin seuraava Suomen 
yliopistokirjastojen kirjastojärjestelmä. Voyager korvaa nykyisen VTLS-järjestelmän 
myös yliopistokirjastojen Linda-yhteisluettelossa ja Arto-artikkelitietokannassa. 
Valintaprosessi oli kansallinen hanke, jonka testausvaiheisiin osallistui lähes 80 
kirjasto- ja atk-ammattilaista yliopistokirjastoista ja atk-keskuksista.

Voyagerin WebVoyage tulee tarjoamaan JYKDOKin käyttäjille graafisen internet-
selaimella toimivan käyttöliittymän. Tiedonhakuun voi käyttää samanaikaisesti useaa 
eri koti- tai ulkomaista tietokantaa. Käyttäjät voivat päivittää omia lainaajatietojaan, 
varata lainassa olevia kirjoja, uusia omia lainojaan, tilata muualla olevia kirjoja ja 
lähettää hakutulokset omaan sähköpostiosoitteeseensa. Voyagerin 
hakuominaisuudet ovat hyvin tuttuja internetin hakukoneiden ja elektronisten 
tietokantojen käyttäjille. Järjestelmä tarjoaa yhteydet myös elektronisiin julkaisuihin 
ja multimedioihin. 

Voyager laajentaa muutaman vuoden käytössä olleen JYKDOKin hyperlib-ohjelman 
tarjoamia tiedonhaun ominaisuuksia. Hyperlib on VTLS-järjestelmän päälle 
rakennettu käyttöliittymä, jonka toiminnot perustuvat VTLS:n ominaisuuksiin. 

Henkilökunta saa Voyagerissa modernit työvälineet hankinnasta lainaukseen. 
Voyager noudattaa Z39.50-standardia muiden järjestelmien ja tietokantojen 
tietueiden poiminnassa. Voyager tarjoaa sähköiset yhteydet kustantajiin 
kirjatilausten ja laskujen siirtämiseksi. Uutta on myös se, että uudelle järjestelmälle 
ei hankittu omaa palvelinta Jyväskylään. JYKDOK-tietokantaa käytetään 
yliopistokirjastojen yhteisestä palvelimesta, joka on sijoitettu CSC - Tieteellisen 
laskennan tiloihin Espooseen. CSC myös huolehtii kirjastopalvelimen ylläpidosta. 

Uusi järjestelmä edellyttää kirjastossa myös laitekannan uusimista. Asiakkaiden 
Voyager-tiedonhaku onnistuu, jos työasemassa toimii www-selain.

Projekti on edennyt testikonversioista varsinaisen tietojensiirron viimeistelyyn. 
JYKDOKin julkaisutiedot saadaan konvertoiduksi Voyager-muotoon toukokuun 
puolessa välissä. JYKDOK avataan asiakkaille kesäkuun puolessa välissä, jolloin 
lainaustapahtumatkin on siirretty uuteen järjestelmään. Lainaustietojen konversion 
yhteydessä kirjaston toimipisteet voidaan joutua sulkemaan muutamaksi päiväksi 
järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. 

Voyager-järjestelmän toimittaja Endeavor Information Systems Inc. on erikoistunut 
tieteellisiin kirjastoihin. Järjestelmä on käytössä yli 600 kirjastossa 
maailmanlaajuisesti. 

Voyagerin tiedonhakuominaisuuksiin voi tutustua mm. seuraavissa osoitteissa: 

Tukholman yliopiston kirjasto 
Edinburghin yliopiston kirjasto 
Kongressin kirjasto, Washington D.C. 
 
 
Lisätietoja: 
Kaisa Paavilainen 
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http://www.hyper.lib.jyu.fi/
http://herkules.oulu.fi/isbn9514248635/html/node19.html
http://www.csc.fi/
http://www.csc.fi/
http://www.endinfosys.com/
http://katalog.sub.su.se/
http://catalogue.lib.ed.ac.uk/
http://lcweb.loc.gov/catalog/
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