
Systemgruppsmöte 2017-12-04 
 Närvarande: Kerstin, Björn, Jonatan, Magnus, Emelie, Sofia, Marie (antecknare) 

 Serverflytt och uppgradering 

Bookitservern (idag hos LKData) ska flyttas till Lund, Arenaservern (idag hos Norrköpings IT-avd.) 

likaså. Det finns även en webbserver hos LKData som också skulle behöva flyttas till Axiell men 

oklarhet råder om när det är lämpligt att göra detta. LKData och Axiell behöver prata om hur flytten 

ska skötas. En uppgradering av Bookit till ver. 9.1.15 sker i samband med flytten. Ingen tidplan finns 

ännu. 

 Problem med plocklistor/plocklappar 

Ett felmeddelande har visats då och då vid generering av plocklistor/plocklappar. Vi håller koll 

framöver och noterar om felet uppkommer igen för en ev. felanmälan till Axiell. 

 Arbetet med nya webben 

Ny grafisk profil är framtagen i samarbete med Jerhammar & CO Kommunikationsbyrå. Förslaget ska 

beslutas på styrgruppens möte 8 dec. Webbredaktionen har fått en tvådagarsutbildning i nya Arena 

och jobbar med att skapa en struktur för nya webbplatsen. Alla webbansvariga på biblioteken har 

fått i uppgift att lämna uppgifter om sina bibliotek till webbredaktionen. Med all sannolikhet blir det 

Axiells Ehub som kommer att användas för eböckerna, som kommer att finnas i Bookitkatalogen. 

Planen är att webbplatsen ska vara klar mars-april 2018. 

 Låntagare försvinner 

På flera bibliotek och i webbredaktionens brevlåda har det kommit klagomål på att låntagares konton 

försvunnit. Ingen i systemgruppen har gjort större rensningar. Marie kontaktar Axiell med en fråga 

om någon kod i Navet innebär automatisk rensning av konton. 

I samband med att anteckningarna för mötet skrivs framkommer att det är en medarbetare utanför 

Systemgruppen som rensat bland låntagarkonton. Eftersom e-lån inte kommer in i Bookit verkar 

ebokslåntagares konton vara inaktiva. Vi kanske ska undvika rensningar i mängd (med undantag av 

avlidna) tills vi får en ny ebokslösning? 

 Supportschemat bifogas 

  Nya mötestider 

15 jan., 26 feb., 9 apr., 28 maj 

 


