
Webbredaktionsmöte 2016-11-23 
Närvarande: Marie Eriksson, Nina Lönn, Susanne Kastbom, Johanna Jungeklint 
Frånvarande: Errol Tanriverdi, Kathrin Johansson, Ellinor Monell 

 

Förändringar i gruppen 
Susanne Kastbom, Motala gör premiär i gruppen. Susanne har varit involverad ett tag, bland annat 
med utbildningen för webbansvariga i september. 

Marie, som jobbat med webben 50% under 2016, återgår till ordinarie jobbet i Söderköping 1 
januari. Nina tar över som ansvarig för gruppen under de tre första månaderna 2017. 

Anja har fått nytt jobb i Strängnäs, hennes tjänst kommer att lysas ut.(?) 

 

Calundur 
Kerstin Olsson har förhandlat vidare med kalenderfunktionen Calundur, som Norrköping använder 
på sin webbsida. Avtalet skrivs på ett år från och med 1 dec. 2016. Webbgruppen tycker att det är 
bra och får ta tag i frågan om hur funktionen ska implementeras på Götawebbens sidor. 

 

Uppgradering till ver. 3.1 och 3.2 
Ver. 3.1 innehåller rättningar och möjlighet att få en information om att sidan använder cookies. 

Ver. 3.2 är mer avancerad och innehåller bland annat möjlighet för låntagaren att få en ny PIN-kod 
när man glömt den gamla, möjlighet att logga in med e-legitimation och möjlighet för låntagaren 
att själv spara sin lånehistorik.  

Ver. 3.2 kräver att Bookit uppgraderas till 9.0 vilket sker 14 dec. 

Marie kollar med Axiell om tid för uppgradering finns i slutet av januari. 

 

Upphandling av ny webb 
Arbetet med kravspecifikation pågår. Förhoppningsvis kan den vara klar att gå ut i februari.  

 

Hur ska vi jobba med den nya webben? 
Vi diskuterade den nya webben och det förslag om hur man kan organisera arbetet när den väl är 
på plats. Ett förslag, som ska tas upp på styrgruppens möte 2 dec, sammanställdes. 

 

Hur kan vi hålla liv i den gamla webben? 
Marie och Nina bokar tider för ”överlämning”. Calundur sjösätts. Nina tar kontakt med Agneta 
Hagelin i Mjölby för att diskutera hur ett nytt utseende à la Norrköping skulle kunna funka på deras 
sida.  Webbgruppen tar nya tag inför 2017! 

 

Nästa möte: Tors. 15 dec. på Norrköpings stadsbibliotek kl. 9-12 följt av gemensam lunch. 

 

 

 


