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Föregående mötesanteckningar. Vår förfrågan har inte resulterat i några protester
mot att ändra Spelfilm till Film. Marie ändrar i Book-it.
Magnus visade upp arbetsgruppens utarbetade manual för Book-it Flex.
Kerstin har haft avstämning med LK-data om webbservern och de arbetar på den.
Kerstin frågade om möjligheten till automatisk uppgradering av Book-it och det kan
förhoppningsvis vara på gång.
Övertidsvarningar för föremål med endagslån. Vi diskuterade en möjlig lösning med
en viss kombination. Björn testar om det fungerar.
Vi diskuterade fram frågor till webbleverantören.
Publikationstypen tidskrift barn/vuxen. Konverteringen till Marc21 har resulterat i att
barn/vuxna tidskrifter inte särskiljs. Det innebär att det kan bli övertidsavgifter till
barn. Liknande problem gör att filmer räknas som facklitteratur. Björn tar upp frågan
med Axiell.
Mindre bibliotek som är utanför reservationssamarbetet har tagit emot samtal om att
de inte skickat reserverade böcker. Det är påtvingade reservationer som inte kommer
med på deras plocklistor. Vi är öppna för att man ska kunna reservera från de mindre
biblioteken om det är böcker som inte finns på de andra biblioteken. Kerstin
informerar om tillvägagångssätt.
Skolor i Motala har reserverat böcker utanför kommunen. Det har gjorts med andra
bibliotek än Motala som ansvarande enhet och då är det oklart vart de ska skickas.
Jonatan tar upp detta med skolbibliotekarierna.
En låntagare har fått dubbla SMS utan någon uppenbar anledning. Dessutom har en
del SMS skickas först dagen efter utskicken. Magnus ska kolla upp detta.
Reservations bortfall har skett för gamla tidskrifter när det gäller flera
exemplarreservationer. Det beror på ett de tidskrifterna saknar cirkulationskategori
som löst ett gammalt fel.
Supporten har fått fråga om meddelandetext gällande omlån av film. Det var ett
meddelande om att det inte gick att genomföra omlån för en film fast det egentligen
ska gå. Vi hittade inte meddelandetexten under mötet men Björn ska söka vidare.
Ny medlem i systemgruppen. Kerstin Ryd har pratat med Elisabeth på Finspång
bibliotek. Hon ska undersöka om någon från Finspång skulle vara intresserad att vara
med i systemgruppen. Supportschemat är lagt för hösten så vi avvaktar svar från
Finspång.
Version 8.0.26 av Book-IT får bort låsningar i expertsök som sker vid sökning av böcker
som inte är lokaliserade. Ska vi uppdatera eller ska vi vänta på version 9.0? Det går att
stänga ner låst expertsök utan att stänga ner Book-it genom att byta cirkulationsställe.
Götasupporten kan fortfarande ha sommartiden i växeln. Kerstin ska kolla upp.





En låntagare har fått reservationsmeddelande på engelska i Motala. Jonatan ska
undersöka detta om det händer igen.
Skolorna i Motala önskar att få klassimporten tidigare. Magnus ska sätta sig in i detta
så att det finns två som kan ordna det.
Nästa systemgruppsmöte: mån 7 nov. 8.30-11.00

Sekreterare Jonatan Nordlöv

