
 

Minnesanteckningar från webbgruppen Götabiblioteken 
 
Datum: 170316 

Plats:  Götarummet, Linköping 

 

Närvarande: Nina Lönn, Marie Eriksson, Susanne Kastbom, Kathrin Johansson, 

Johanna Jungeklint, Jessica Andreasson 

  

 

Befintliga webben 

Nya css. Färdigt för Motala, Åtvidaberg. Nina hör efter med övriga kommuner. Alla bör ha 

samma utseende. 

 

Uppdatering Book-it 

Lk-data har bytt server för ca 1 månad sedan, det ska nu vara ok. 

Server i Lund hanterar låntagaruppgifter. 

 

Sökord 

Sökordet ska stå kvar i sökfältet när man kommer till träfflistan. På så sätt kan man se vad 

man sökte efter och eventuellt korrigera stavning. Det fungerar ännu inte på alla sidor, men 

Nina ordnar detta. Byter man sida ska det inte stå kvar, utan då kommer det åter stå: ”Sök 

böcker...” 

 

Finsk översättning 

Nina har fått översättning från Rolf Holm. Nina lägger in detta, med prio på 

förvaltningskommunerna. Susanne tar Motala. 

 

Library Press Display 

Väntar på ny länk. Fungerar vid inloggning på biblioteket, men utanför biblioteket får man 

fylla i lånekortsnummer i fältet barcode. Diskussion hur ska man komma åt våra databaser, 

det bör vara enkel inloggning. Vilka är våra gemensamma databaser – Rolf Holm ska se över. 

 

Calundur 

Frågor kan skickas till Nina. Det finns ingen manual men Nina gör en lathund. Evenemang 

kan läggas dubbelt – så att de t.ex. syns både på barn och vuxen. 

 

Nya webben 

Kravspecen är i slutskedet. Avtalet kommer sedan att gälla i 4 år. Fråga att skicka med till 

styrgruppen: Vem gör vad gällande innehåll och layout? Ska extern part tas in för att titta på 

struktur etc? Vi kan även titta på vad som fungerar bra idag på nuvarande webb och ta med 

det. 

 

Gemensamma foldrar 

Errol ansvarig, nya bilder på gång. Broschyrerna gäller: e-tjänster, e-böcker och nytt lånekort. 

Nytt lånekort kommer som ett ”gift card”. 

 

Bilder 

Viktigt till nya sidan samt kommande broschyrer. Kommer det finnas en bilddatabas? Vad vill 

vi visa med bilderna? 



 

Arena 3.2 

Ny version på gång men ännu inte klart meddelar Marie. På den nya versionen ska bank-id 

fungera. 

 

Nästa möte & övrigt 

Nytt möte: tisdag 25/3 kl 9-12. Plats Linköping. Johanna och Jessica ordnar med fika. 

 

Till nästa gång: fundera på redaktionellt innehåll! 

 


