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Från Göta mediegrupp
Gemensam medieplan för Götabiblioteken 2019 – 2022. Du finner planen här
--Från webbredaktionen
Hej Göta-kollegor! Sedan lanseringen av nya Götawebben har vi haft en rad olika problem med den
nya webbsidan. Målsättningen från vår sida har hela tiden varit att ge Götabibliotekens användare
en ny funktionell, modern webb som är lätt att använda.
Inledningsvis har problemen varit bitvis stora och haft en påverkan på våra besökares upplevelse
och möjlighet att ta del av våra tjänster. Göta webbredaktion har arbetat hårt med att få bukt med
dessa problem och haft en mycket tät dialog med supporten hos leverantören Axiell AB.
Samtalen med Axiell har i sin tur lett till ett möte med Axiells supportchef och ansvarig
projektledare. Under mötet lyfte vi de problem och den kritik som vi fått från både användare och
personal. Dialogen med Axiell fortsätter och så även felsökningen för att få en så bra webb som
möjligt. Återkoppla gärna till oss om ni upptäcker något som ser konstigt ut.
Vårt fokus på felsökning har skapat litet utrymme för nyskapande vad gäller innehåll och
genomförande av användartester. Vårt arbete har succesivt gått över till innehåll och det är nu vi
behöver er hjälp för att skapa en så intresseväckande Götawebb som möjligt. Som webbredaktion
behöver vi material och tips på vad våra användare vill läsa om.
Har ni just nu en intressant utställning eller skyltning som ni vill göra något mer av? Finns det en
del i er verksamhet som ni vill lyfta lite extra genom en användarintervju? Har ni gjort temalistor
med boktips som vi kan publicera? Vill ni skriva ett författarporträtt eller lyfta ett program lite
extra?
Hör av er till oss! Götawebben är något som berör oss alla!
Skicka era idéer, synpunkter eller frågor till: gotaredaktionen@gotabiblioteken.se
Vill du jobba mer med Götawebben? Vi är idag en person kort i Göta webbredaktion. Vi söker en
finurlig och kreativ kollega som gillar att arbeta med text & bild, är teknikintresserad, tycker om
problemlösning och har en viss förkunskap kring webbpublicering. Om du vill veta mer kring
uppdraget och hur vi arbetar kan du kontakta:
Linda Skårbratt (linda.skarbratt@regionostergotland.se

--Från systemgruppen
Götabibliotekens gemensamma Arena är nu sammankopplad med e-biblioteket och inte som
tidigare med Linköpings stadsbibliotek.
Tvinga inte igenom omlån av e-böcker. Det kan orsaka att rensningen av utgångna e-lån inte
fungerar.
--Har du frågor om Nyhetsbrevet? Hör då av dig till mig, Rolf Holm, 070- 630 46 58 rolf.holm@regionostergotland.se
Utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland
Manusstopp nr 2019:2 Manusstopp 7 juni/v23

