Systemgruppen
Systemgruppen ansvarar för det gemensamma biblioteksdatasystemet BOOKIT, ansvarar för uppgraderingar och upprätthåller kompetens inom systemet.
Vi bemannar och ansvarar för Götasupporten, telefonbemanning kl 8-17
vardagar och svarar också på frågor via mejl till:
gotasupport@gotabiblioteken.se.
På gång under våren 2018:
Serverflytt
Den 18-19 april flyttas BOOK-IT-servern från LK-data i Linköping till Axiell i
Lund. Varje kommuns IT-avdelningar har fått välja kommunikationssätt med
servern. Förberedelser och testkörningar pågår för fullt.
Serverflytten innebär att mycket måste ändras, automater, sorteringsverk och
meröppet måste dirigeras om.
Även hos medieleverantörer som erbjuder överföring av inköpsinformation till
BOOK-IT måste inställningar ändras. Vi har skickat förfrågan om de kan ändra
våra konton mängd och fått positivt svar från AdLibris och Btj .
Uppgradering
I samband med serverflytten passar vi på att uppgradera BOOK-IT till 9.1. Den
nya versionen innebär bl a ett nytt sätt att arbeta med plocklista/plocklappar. Vi
skickar ut nya instruktioner för plockningar.
Övertidsavgifter kommer att behövas läggas in per cirkulationsställe, i stället
för som nu per enhet. Detta måste göras första veckan efter uppgraderingen,
och vi delar upp det digra arbetet mellan oss.
Axiells uppgraderingskurser ges oftast som halvdag. I stället för att åka på kurs
i Stockholm testade vi att gå på kurs i Götarummet. Det fungerade bra och vi
kunde ha ett eget planeringsmöte efter kursen.
Ny dataskyddsförordning – GDPR
Regionen har gjort en inventering av sina system inför GDPR och även då
BOOK-IT. Jurister anställda av regionen anser att den lagliga grunden som vi
har för att samla personuppgifter i vårt låntagarregister är av ”Allmänt
intresse”. Det innebär att vi inte behöver samla in och spara tex avtal eller
samtycke. Dock behövs en grundlig informationstext till låntagarna om vilka
personuppgifter vi registrerar och sparar, varför vi behöver göra det och hur
länge uppgifterna sparas mm.

Systemgruppen har fått uppdraget att skriva denna text och eftersom Sofia
Engvall och undertecknad varit på Axiells GDPR-kurs kommer det arbetet att
ligga på oss.
Användarmöte maj
Vi planerar att skicka en eller flera deltagare till Axiells användarmöte i maj
där bla information om BOOK-IT 10.0 står på programmet.

Vid tangentbordet
Kerstin Ryd

