Systemgruppsmöte 2018-04-09
Lindblomsrummet
Närvarande: Kerstin Ryd, Magnus Darhed, Marie Eriksson, Emelie Hedlund, Björn Nyqvist, Sofie
Engvall och Jonatan Nordlöv (Antecknare)
Förgående protokoll. Ändrat datum för serverbytet. Frågan gällande skolor och SMS ska tas upp av
den nya gruppen Göta Skola.
Serverbyte/uppgradering info brev ska skickas ut mellan 10-11/4. - Kerstin.








Serverbyte/uppgradering den 18-19 april. Vi ska köra offline läget med den nya klienten, RFID
ska kunna fungera offline. Det Ska även gå att använda utlåningsautomater offline
Viktiga nyheter för 9.1 är på gång.
Manual för hur plock-lapp/-lista fungerar i 9.1.
Våra medieleverantörer behöver ändra informationen efter serverbytet.
Inköpsstop v. 16
Book-IT Flex får ny adress: http://gotabiblioteken.axiell.com/flex
Webb, meröppet och netloan kommer inte fungera ordentligt.

Plocklistor/-lappar. Vi har ett nytt plockschema i FAQ. Kerstin och Magnus gör en allmän manual för
9.1.
Göra efter uppgraderingen.
5.1. Markera enhetsgrupper för plockning. Vi tar alla våra enhetsgrupper och Kerstin tar även övriga.
6.1. Ny cirkulationsparameter Lånetid, omlån. Fjärrlån omlån – Marie
6.3. Ny cirkulationsparameter Reservationer, stå kvar vid lån i automat. – Emelie
6.4. Ny cirkulationsparameter Reservationer, fördröjning av seriereservationer. – Emelie
6.5. Cirkulationsparametern Övertidsavgift. Alla tar sina egna kommuner. Björn klargör med Axiell att
det gäller utlånande eller återlämnande automat. (Det gäller cirkulationsställena som är kopplade till
utlån. 9/4.)
Andra kommuner:
Boxholm, Valdemarsvik – Emelie
Ödeshög – Kerstin
Ydre, Åtvidaberg, Vadstena – Marie
Tranås, Kinda – Sofie
11.29 Libris. Automatisk gallring av bestånd är förberett i Book-IT, men funktionen är än så länge inte
klar från Libris håll. Det bör fungera i Libris nya system (XL) som lanseras till sommaren, men det
måste testas först. Björn återkommer när allt är klart.

12.1. Korslån statistik – Björn
13.2 Automatiserade jobb, Fjärrlån import. – Kerstin
GDPR. Inbjudan till alla som kan medverka med Sofie och Kerstin som skulle arbeta med det under
eftermiddagen 9/4.
Med GDPR måste 18 åringar informeras om sitt ansvar gällande lånebestämmelser. Vi diskuterade
om att lägga in röd signal som innebär att de stoppas från att låna när de fyller 18 tills de sökt upp
oss.
Fel i Book-IT sett ungdomar mellan 15-16 syns som barn med röd text?
Allmän sparar. Lånehistorik i Book-IT diskuteras vidare.
Cirkulationskategori. 14 dagar ej res. Bokbussen i Linköping önskar denna cirk. Kat. Den får det.
Kerstin ordnar det.
Övertidsavgifter under 18 år.
Återlämningslogg. 21 dagar för lång tid? Borde räcka med etikettnummer och inte söka fram för
enhet. Kerstin tittar vidare.
Nästa möte eventuell t den 7 maj, annars 28:e maj.
Användarmöte den 15:e maj.

