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Föregående mötesanteckningar. Några av punkterna har blivit nya punkter på dagens
möte.
Ny webbserver (opacserver) kommer att köpas. Med en ny server kommer inte
modulerna Transit och z3950 att fungera. Kerstin har haft kontakt med Axiell, de
hittar andra lösningar för att ersätta modulerna. Ett frågetecken kvarstår: kommer vår
e-bokslösning att fungera med den nya servern? Kerstin har bett Tommy i Norrköping
att kolla med e-boksprogrammeraren, Marie Zetterdahl.
Flex och Trend är långsamma beroende på den gamla webbservern. Flex funkar inte
så bra i vissa webbläsare. Marie har kollat med Axiells Ann Ehrström om vilka
webbläsare som rekommenderas. Svaret är: ”det ska fungera på alla webbläsare av
nyare version som stödjer html 5 (och det gör alla).”
Mån 5 sep. kl. 8.30 träffas Marie, Kerstin, Emelie och Magnus för att kolla mer på Flex
för att i kunna informera biblioteken. Kanske i en workshop?
Trend uppfyller inte alls våra förväntningar. De funktioner vi helst ville ha; korslån och
uppgifter om var låntagare bor; går inte alls att får fram för Götabiblioteken. Axiell har
lovat mer än de har kunnat hålla. Systemgruppen rekommenderar därför
styrgruppen att besluta att försöka få köpet av Trend att gå tillbaka.
Statistikmissöde. Statistiken för Aktiva låntagare för perioden 2011 – 20160803 har
rensats. Upptäcktes vid ett ärende till supportbrevlådan. Nu har vi täppt till bristerna i
behörigheten för vissa roller så förhoppningsvis kommer det inte att hända igen.
Kerstin meddelar chefer och systemansvariga, Marie meddelar Kerstin Olsson och
Läsvågen-Lillemor.
Från supportbrevlådan kom ett önskemål om att ändra namnet på placeringskoderna
Spelfilm till Filmer. Dels för att få ett tydligare begrepp, dels för att få kortare namn
på placeringar så att det syns bättre på plocklappar. Även cirkulationskategorin bör
ändras till samma namn. Magnus gör en koll av plocklapparna, Marie ändrar i Bookit.
Kerstin Ryd skickar fråga till biblioteken om ändringen är OK.
Låsningar i Expertsök är ganska vanliga, ärendet ligger hos Axiell.
Supportbrevlådan innehåller många felaktiga mail om betalningar. Ett fel i Arena
ligger i bakgrunden. Marie kollar om det går att slippa mailen tills problemet är löst.
Mjölbys grundskolor vill gå in i Göta. De kommer att läggas i samma
kontoorganisation som Mjölbys gymnasier.
Nästa systemgruppsmöte : mån 3 okt. 8.30-11.00

