Anteckningar från Systemgruppsmöte 20181105
Närvarande: Sofia Engvall, Emelie Hedlund, Jonatan Nordlöv, Björn Nyqvist, Magnus Darhed,
Kerstin Ryd, Marie Eriksson (som också skrev anteckningarna).
Plockstatistiken
Statistik över antal plockade titlar gjordes v. 14 2017 och v. 41 2018 (bifogas till
antckningarna).
Slutsatsen av siffrorna är att de flesta små biblioteken plockar en högre andel av det totala
antalet plockningar än 2017, de större plockar en något mindre andel. Det är de större
biblioteken (Motala, Linköping, Norrköping) som upplever eller har upplevt
arbetsbelastningen tyngre. Men det verkar nu som om både Norrköping och Linköping
lyckats med att organisera sina plockrutiner så att det passar organisationen.
Är det så att de mindre biblioteken klarar av att ta en ökning av antal plockade titlar? Eller är
det så att man inte påtalar problemet på samma sätt som de större?
Det finns olika sätt att skruva på tidsschemat för plockningarna men är det önskvärt att göra
det om de flesta tycker att plockningsrutinerna fungerar?
Frågan tas upp på styrgruppens möte 7 dec. Marie och/eller Kerstin går på mötet, visar på
statistiken och ställer frågan: hur upplever de mindre biblioteken ökningen av antal plockade
titlar?
Uppgradering till Bookit 10.0
Vi gick igenom releasenötterna och fördelade uppgifter mellan oss.
Tidskriftsreservationer
Ett problem har uppstått när det gäller tidskriftsreservationer i Arena. När man reserverar
ett nummer av en tidskrift blir det automatiskt reservationer på alla exemplar av numret
inom enhetsgruppen. På låntagarens reservationsbild syns alla exemplar. När det första
fångas in, faller övriga reservationer på det numret. Axiell hävdar att detta beror på vår
inlagda enhetsgrupper. För att se till att man kan reservera flera tidskriftsnummer, ändrar vi
antal reservationer och antal reservationer per titel till 50, för cirkulationskatergorierna
Tidskrift, Tidskrift 7 dagar, Tidskrift 14 dagar. Marie gör ändringarna.
Övrigt
Sofia meddelar att hon inte kommer att sitta kvar i systemgruppen. Hon har fått jobb på
Johannelunds bibliotek. Grattis Sofia och grattis Johannelund!
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