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Från webbredaktionen
Webbredaktionen (Errol Tanriverdi, Marie Eriksson, Nina Lönn, Susanne Kastbom, Johanna
Jungeklint, Jessica Andreasson och Linda Skårbratt (föräldraledig)) jobbar för fullt med den nya
webbens utseende och innehåll. En grafisk manual är på plats (den finns för nedladdning på
Regionbibliotekets hemsida) och kan användas från nu. Framför allt sådant som är tänkt att ligga
ute under senvåren sommaren bör skapas utifrån den profilen.
Götatidskriften som går till tryck snart är den första officiella publikationen med den nya grafiska
formen. Vi andra får smyga in den efter hand och utifrån våra förutsättningar.
Vi samlar in biblioteksinformation från alla bibliotek som ska ligga på respektive biblioteks sida, ni
som inte hunnit svara på frågorna och bifogat bild på entré får gärna göra det så fort som möjligt till
errol.tanriverdi@regionostergotland.se
Den grafiska formgivningen på sidan arbetar vi med tillsammans med en frontend-utvecklare hos
Axiell och förhoppningen är en sida som är både attraktiv, informativ och lättanvänd.
Vi kommer be er att hjälpa oss göra användartester när vi har en sida som går att röra sig i, det
kommer dröja någon månad till. Då kommer vi behöva någon personal och några besökare från
varje kommun som får göra ett par uppdrag och redovisa hur det fungerar och vad som är bra eller
dåligt så att vi hinner göra sidan så bra som möjligt innan släppet.
Har ni frågor eller funderingar krig nya webben och det nya utseendet så hör av er till Errol. Vi
återkommer med mer information när vi närmar oss nästa delmål.
Vänliga hälsningar, Webbredaktionen
--Från metadatagruppen
E-böcker
I samband med att den nya webben blir klar kommer vi att ta in e-boksposter i katalogen och överge
vår nuvarande e-bokslösning till förmån för Axiells eHUB. Det innebär bland annat att e-böckerna
kommer att synas och bli sökbara i Book-IT.
Inköp
Vid inköp av sådant som ska vara referens eller inte ska gå att reservera - kom ihåg att redan vid
beställningstillfället lägga in rätt cirkulationskategori. Annars är risken stor att någon hinner
reservera mediet innan det ankomstregistreras.
Vid inköp – kolla om titeln redan finns i Book-IT, men med annat ISBN. Beställ, om möjligt, den
som redan finns i Book-IT. Undvik även signerade utgåvor. Om inköparna är uppmärksamma på
detta slipper vi problemet med flera köer på samma titel.

Slutnoterat
När ni får ett meddelande från en kollega om att utgivningen är inställd (alt. i leveransbevakningen
står ”utkommer ej”) – lägg beställningen som slutnoterad. Kom ihåg att gallra i Libris! Den som är
sist att ta bort sitt bestånd tar även bort katalogposten.
Gallring
Vid gallring – kom ihåg att även gallra i Libris om det är en Librispost i Book-IT, mediet är
ankomstregistrerat/lokaliserat 2015 eller senare och det är sista exemplaret i kommunen
(folkbibliotek).
Katalogposter
Många av de nya katalogposterna är förhandsposter/maskinellt genererade poster. Dessa kommer
efterhand att uppdateras. För att se om det är en förhandspost/maskinellt genererad post, ändra
katalogpostens visningsformat (till vänster ovanför katalogposten) till MARC. Då ser du i fält 599
följande text: ”Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars
kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna”.

Stiftsbiblioteket
Stiftsbibliotekets bestånd har separerats från Linköping stadsbibliotek (Lin1) i Libris och ligger
numer under Lin2. Tyvärr saknas en stor mängd stiftsposter i Libris, så för att vara på den säkra
sidan bör man kolla i Stiftskatalogen: https://stiftsbiblioteket.linkoping.se/web/pub
---

Från systemgrupp
Uppgradering av BOOK-IT och serverflytt

Den 18-19 april kommer BOOK-IT att uppgraderas till 9.1. Vi får räkna med två dagars avbrott
eftersom BOOK-IT-servern samtidigt flyttas från LK-data till Axiell i Lund. Under avbrottet kan vi
använda BOOK-IT offline.
En stor förändring i den nya versionen är att plocklistor/plocklappar blir dynamiska och det innebär
att vi måste ändra vårt arbetssätt vid plockningarna. Nya manualer kommer att skickas ut före
uppgraderingen.

Mer information om BOOK-IT 9.1finns här: http://www.axiell.se/wpcontent/uploads/2018/02/Release-notes-9.1.pdf
BOOK-IT offlinemanual/FAQ
Götasupport

Vid driftstopp eller andra akuta problem:
Vardagar kl 8‐17 (kl 8-16, juni, juli och augusti) Ring 013‐207001
Mindre akuta problem skickas till gotasupport@gotabiblioteken.se
Kvällar och helger; Var och en kan ringa Axiell 070‐2453167
LK‐data 013‐206969. Jouren svarar och sedan blir du uppringd av en tekniker.
Innan du felanmäler är det bra att kolla om systemet är nere på andra Götabibliotek. Tel nr för det:
Linköping: 013‐206001, 013‐206785
Norrköping: 011‐152711, 011‐152706,011‐152665
Reservationer
Tvinga INTE igenom en reservation om du inte är medveten om vad du gör. Om det vid
reservations-tillfället kommer upp ett meddelande om att det inte finns några reserverbara exemplar,
kommer det som reserveras aldrig att fångas in.
Ändra i stället ansvarande enhet till det ägande biblioteket när du genomför reservationen. Kontakta alltid det
ägande biblioteket så att du säkert vet att boken blir plockad.
Kontrollera gärna e-postadress och mobilnummer när ni hjälper till med reservationer. Gäller också vid
nyinskrivning.
Tänk på att alltid återlämna nylokaliserade medier för att de ska bli möjliga att reservera och synas i Arena.
Det som inte är återlämnat efter lokalisering får statuskod PV Nyförvärv.
---
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