
Uusi Celianet 

3.3.2017 

1 



2 

Aiheet 
1. Mikä säilyy ja mikä muuttuu 
2. Rekisteröijien tunnukset ja salasanat 
3. Uuden asiakkaan rekisteröinti 
4. Asiakkaan siirtäminen toisesta kirjastosta 
5. Kirjan haku ja lainaus 
6. Pysy mukana 
7. Anna palautetta 

 



3 

1. Mikä säilyy ja mikä 
muuttuu 
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Aikataulu 
 

• Käyttökatko viikoilla 10 ja 11 (6.-19.3.) 
 

• Uuden Celianetin avaus viikolla 12 (20.3. alkaen) 
 

• Käyttökatkon aikana vanha Celianet ei ole käytössä 
-> ei voi rekisteröidä, lainata eikä kuunnella Celianetissä 
 

• Ennen käyttökatkoa sovellukselle lainatut kirjat säilyvät 
kuunneltavina katkonkin ajan. 
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Uusi Celianet vs. celia.fi 
 

• Vähitellen Celia pyrkii siihen, että Celianetistä löytyisi kaikki 
tiedot niille, jotka ovat verkkokäyttäjiä. 
 

• Celia.fi-sivustoa muokataan enemmän niitä ajatellen, jotka 
etsivät ohjeita palveluun liittymiseen tai tietoa Celian 
toiminnasta. 
 

• Siksi myös kirjastojen ohjeet siirtyvät celia.fi-sivulta Celianetiin. 
 

• Käsikirjan tilalta ohjeistusta kirjoitetaan mahdollisimman paljon 
aina suoraan sivunäkymään. 
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Mikä säilyy 1. 
 

• Cela-tunnukset ja salasanat säilyvät kaikilla vanhoilla asiakkailla 
samoina kuin ennenkin. 
 

• Uudet asiakkaat saavat tunnukset turvapostina kuten nytkin. 
 

• Uudet asiakkaat saavat erilliset tunnukset Celianetiin ja Pratsam 
Readeriin. 
 

• Celiaan rekisteröidyt verkko- ja cd-lainaajat säilyvät Celian 
suorina asiakkaina(, ellei kirjasto siirrä itselleen). 
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Mikä säilyy 2. 
 

• Kirjastot hoitavat vain äänikirja-asioita, koskettelukirja- ja 
pistekirja-asioissa ottavat yhteyttä Celiaan. 
 

• Asiakkailla lainausvaihtoehdot säilyvät samoina; 
verkkokuuntelijat voivat käyttää Pratsam Reader-sovellusta, 
Celianet-kuuntelua suoratoistona tai ladata tiedostoja / cd-
lainaajat saavat Celianetin kautta lainaamansa cd:t postitse 
kotiin. 

 
• Peruskoulun ja toisen asteen oppikirjat ovat maksullisia. Näitä 

kirjoja voi ostaa Oppari-verkkokaupasta. 
 
 

 
 

http://www.oppari.fi/
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Mikä muuttuu 1. 
• Kirjastojen Cela-tunnus jää taustalle, sitä kautta ei kirjauduta 

rekisteröimään. 
 

• Cela-tiliin merkitty yhteyshenkilö saa Celialta 
pääkäyttäjätunnukset sähköpostiinsa. 
 

• Pääkäyttäjä lisää muut kirjastonsa rekisteröijät. 
 

• Pääkäyttäjien ja rekisteröijien tunnukset eivät ole Cela-alkuisia 
vaan sähköpostimuotoisia. 
 

• Pääkäyttäjä ja muut rekisteröijät kirjautuvat aina 
henkilökohtaisilla tunnuksillaan. 
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Mikä muuttuu 2. 

• Kirjaston Cela-tunnus yhdistää: kaikki saman pääkäyttäjän 
rekisteröijät (ja pääkäyttäjä itse) näkevät yhteisen Asiakaslistan 
ja heidän tekemänsä lainat menevät yhteiselle tilille. 
 

• Myös Pratsam Reader -tunnus on kirjastolla yhteinen. 
 

• Testi-alkuiset tunnukset jäävät pois eikä niitä enää käytetä. 
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Mikä muuttuu 3. 
 

• Kirjastot voivat suoraan noutaa asiakkaan omalle listalleen 
Celiasta tai toisesta kirjastosta. 
 

• Kirjastot voivat rekisteröidä lainaajia cd-kerhoihin. Kerholevyt 
menevät suoraan asiakkaan kotiosoitteeseen ja asiakas hävittää 
ne kuuntelun jälkeen. 
 

• Nämä kerholainaajat eivät saa Celianet-tunnuksia. 
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2. Rekisteröijien  
tunnukset ja salasanat 
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Pääkäyttäjän tunnukset 
• Celia lähettää 20.3. jälkeen kaikille kirjastojen yhteyshenkilöille 

pääkäyttäjätunnukset. 
• Tunnukset lähetetään sille henkilölle, jonka sähköposti on nykyisen 

Celianetin sivulla Omat tiedot 
 

 
 
 
 

• Tarkista, mikä tieto kirjastosi tunnuksilla Celianetissä tässä on. Jos on 
pelkkä kirjasto, päätä kuka on pääkäyttäjä ja lähetä tieto muutoksesta 
osoitteeseen palvelut@celia.fi 6.3. mennessä, niin ehdit saada tunnukset 
ajoissa. 

mailto:palvelut@celia.fi
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Rekisteröijien tunnukset 
• Pääkäyttäjä antaa kirjastonsa muille 

rekisteröijille käyttäjätunnukset.  
 

• Polku tunnusten antoon  
Kirjaston ohjeet >> Rekisteröijät >> 
Lisää uusi rekisteröijä 
 

• Pääkäyttäjä ja muut rekisteröijät 
kirjautuvat aina omilla tunnuksillaan, 
eivät kirjaston cela-tunnuksella. 
 

• Liikkumisesta sivuilla keräytyy 
lokitiedot. 
 

• Ruotsinkielisen näkymän saa, kun jo 
ennen kirjautumista valitsee kieleksi 
ruotsin. 
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Kirjaston Celianet-tili 
• Kirjaston Celianet-tili jää taustalle 

yhdistämään saman kirjaston 
rekisteröijät, asiakaslistan, kirjalainat 
ja sovellustunnuksen.  
 

• Kirjaston Celianet-tunnuksilla ei enää 
voi rekisteröidä, cd-lainauksetkin voi 
tehdä henkilökohtaisilla tunnuksilla, 
mutta myös Celianet-tunnusta voi 
käyttää. 
 

• Eri toimipisteillä voi edelleen olla 
omat Celianet-tilit, silloin jokaisella 
on oma pääkäyttäjä (tai rekisteröijiä 
pitkäkin lista, jos isompi kirjasto.) 
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3. Uuden asiakkaan 
rekisteröinti 
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Muutokset Celian palveluissa 
• Uuden Celianetin myötä tulee uusi 

palvelumuoto: cd-kerhot (max 5). 
 

• Kirjasto voi jatkossa rekisteröidä 
asiakkaan Celian äänikirjapalveluun 
tai cd-kerhopalveluun. 
 

• Valinta tehdään rekisteröintiä 
aloitettaessa.  
 

• Cd-kerhon asiakkaalla ei tarvitse olla 
sähköpostia eikä hän saa Celianet-
tunnuksia. 
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Rekisteröintilomake 
• Hae asiakasta –sivulla on hakulaatikko, johon 

voi syöttää hetun, jatkossa myös Cela-
tunnuksen. 
 

• Jos asiakasta ei rekisteristä löydy, lisää uusi 
asiakas. 
 

• Täytä lomakkeesta ainakin pakolliset kohdat 
ja paina Lähetä. 
 

• Entiseen tapaan äänikirjapalvelun asiakas saa 
turvapostina sekä Celianet- että Pratsam 
Reader –tunnukset. 
 

• Cd-kerhon asiakas ei saa Celianet-tunnuksia, 
vaikka hänellä olisi sähköpostiosoite. 
 

• Tulevaa lakia ennakoiden käyttösääntöjen 
lisäksi on muitakin rastittavia kohtia, älä 
anna tämän hämätä itseäsi tai asiakasta. 
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Tallennuksen jälkeen 
• Kun lomake on lähetetty, saat 

näytölle tekstin Tallennus onnistui. 
 

• Löydät tallentamasi asiakkaan tiedot 
joko Asiakaslistalta tai hakemalla 
hetulla.  
 

• Kaikki samassa kirjastossa 
rekisteröidyt asiakkaat näkyvät 
yhteisellä asiakaslistalla. 
 

• Voit muokata asiakkaan tietoja 
hakemalla asiakas ja valitsemalla 
Muokkaa. 
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4. Asiakkaan siirtäminen 
toisesta kirjastosta 
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Asiakasrekisteri 
”Celiassa ei kellu kokoelma vaan asiakkaat.” 

 
• Asiakas on aina sen kirjaston asiakas, missä hänen 

tietojaan on viimeksi muokattu. 
 

• Samalla tavalla voit siirtää Celian nykyisiä asiakkaita 
kirjastosi asiakkaiksi. 
 

• Toiseen kirjastoon ei mene tietoa, että asiakas on sieltä 
siirtynyt. 
 

• Tietosuojasyistä kaikki eivät voi nähdä koko Suomen 
Celia-rekisteriä. 
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Asiakkaan siirtäminen 
 

• Hae osoitteenmuutosta tms. haluavaa 
asiakasta hetulla. 
 

• Jos et löydä häntä oman kirjastosi 
rekisteristä, saat oheisen näkymän. 
 

• Liitä asiakas oman kirjastosi 
asiakkaaksi, jotta voit muokata tietoja. 
 

• Vastaa vahvistukseen Kyllä. 
 

• Asiakastiedot eivät jää näkyviin heti, 
ainakin toistaiseksi joudut siirron 
jälkeen hakemaan asiakkaan listalta tai 
uudelleen hetulla.  
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5. Kirjan haku ja 
lainaus 



23 

Etusivun näkymä 
• Etusivulta voi hakea kirjojen tietoja kirjautumatta. 

 
• Asiakkaiden Ohjeet ja Kirjavinkit näkyvät kirjautumatta. 

 
• Kirjastonäkymän (Kirjaston ohjeet ja Hae asiakasta) saa vasta, kun kirjautuu. 

 
• Etusivulla näkyvät myös Celian uutiset, joita ei näy enää Hae kirjaa –sivulla. 

 
• Alareunassa on näkyvät yläreunan otsikoiden alaotsikot. 
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Kirjan lainaus 
• Viimeistään silloin pitää kirjautua, 

kun haluaa lainata kirjan. 
 

• Lainauksessa valitaan se muoto, 
miten kirjan haluaa kuunnella 
(sovellus, Celianet-kuuntelu vai 
lataus tiedostona). 
 

• Omat lainat –sivulla on Muuta 
laina-aikaa. 
 

• Oikean yläreunan asetuksista saa 
eräpäivämuistutukset päälle jne. 
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6. Pysy mukana 
• Tutustu Celianetissä oleviin ohjeisiin Kirjastojen 

ohjeet ja Ohjeet 
 

• Kokeile, miten asiakas palvelua käyttää. 
 

• Liity facebook-ryhmään Celia-ryhmä kirjastoille 
 

• Kysy neuvoa chatissa, chat-ikkuna Celianetin ja 
celia.fi-sivun oikeassa reunassa 
 

• Lähetä kysymyksiä sähköpostiin palvelut@celia.fi tai 
elina.kilpio@celia.fi 
 

• Ilmoittaudu koulutuksiin celia.fi/seminaarit-ja-
tapahtumat/ (jatkossa Celianet >> Kirjaston ohjeet) 
 

• Tutustu saavutettavuusasioihin esim. celia.fi/tietoa-
saavutettavuudesta-kirjastoille/ 
 
 
 
 

mailto:palvelut@celia.fi
mailto:elina.kilpio@celia.fi
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/seminaarit-ja-tapahtumat/
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/seminaarit-ja-tapahtumat/
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/seminaarit-ja-tapahtumat/
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/seminaarit-ja-tapahtumat/
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/seminaarit-ja-tapahtumat/
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/seminaarit-ja-tapahtumat/
https://www.celia.fi/tietoa-saavutettavuudesta-kirjastoille/
https://www.celia.fi/tietoa-saavutettavuudesta-kirjastoille/
https://www.celia.fi/tietoa-saavutettavuudesta-kirjastoille/
https://www.celia.fi/tietoa-saavutettavuudesta-kirjastoille/
https://www.celia.fi/tietoa-saavutettavuudesta-kirjastoille/
https://www.celia.fi/tietoa-saavutettavuudesta-kirjastoille/
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7. Anna palautetta 
 
Kuten kaikki tiedämme, järjestelmä ei ole koskaan 
ihan valmis vielä silloin, kun se otetaan käyttöön. 
 
Osaan näistäkin ohjeista varmaan vielä tulee 
muutoksia.  
 
Ole tässä mukana ja kerro Celialle palvelut@celia.fi, 
jos toivoisit lisäyksiä tai korjauksia uuteen Celianetiin. 
 

mailto:palvelut@celia.fi
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