2012-02-27

Dagordning
Protokoll Göta systemgruppsmöte 27 februari
Närvarande: Rolf Holm/LBÖ, Lars Qvinth/LBÖ/Lsb, Kerstin Ryd/Lsb, Lisa Ekman/Nsb,
Marie Erikson/Söderköpings bibliotek, Marie Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, Ruzica
Pucar/Vadstena bibliotek
PUNKT
Anteckningar
Frågor till
styrgruppsmötet
6 mars
Talböcker

Kraven

ANTECKNINGAR/BESLUT
Hänskjuts till styrgruppen: Talböcker,
reservationsregler, skulder, beredskapsersättng,
marknadsföringsmaterial, se nedan
Förslag till styrgruppen: Tills vi har annan en lösning
plockas och skickar talböcker mellan
kommunbiblioteken. Behandlas som en vanlig tryckt
bokbok. Beställning via nätet går inte att styra. Dessa
skrivs ut som plocklappar. Nätreservationer måste
skickas.
Rekommendation är att körning görs på tisdagar.
Kraven skickas ut på torsdag eller fredag och når
låntagaren fredag (hälften e-brev och hälften e-post).

VEM
RH
RH

RH

LQ

LQ undersöker om det går att automatisera/alt. att
systemansvariga gör det sin jourdag vilket innebär att
körning sker varje dag
Reservations
regler
Låntagar
kategorier

Skulder
-vart betala
-avskrivning
Vem bestämmer
vad
Ärendehanterings
system
SPAR
Reservationer på
barn medier
Aktivering av
övertidsvarning
Aktivering av
sms
Aktivering av epostadresser

Utskickat underlag från CL till styrgrupp för diskussion

CL

Katalog över låntagarkategorier och vad som gäller för
varje låntagarkategori behövs. Bra om det är så få
kategorier som möjligt. Klart till maj. Nu direkt sker en
beskrivning av existerande låntagarkategorier
Skulder erläggs på valfritt bibliotek. De erlagda
skulderna behålls på det bibliotek där de betalas.
Klarläggande behövs i fråga om: när biblioteken kan
avskriva gamla skulder.

LQ

Äger rum tisdag 13 mars kl 08.30-12.00, Norrköpings
stadsbibliotek
Kerstin Olsson förhandlar om nytt avtal. Ingen SRPAR
körning görs innan nytt avtal är klart
Reservationer för bokpratsböcker: synpunkter och
policy från barnbibliotekarierna behövs i denna fråga
Axiell är kontaktade

RH

Axiell är kontaktade

RH

Axiell är kontaktade

RH

RH

RH
RH
RH

Fjärrlåneadresser
biblioteken och
etikettskrivare
Beredskapsersätt
ning
Hantera kunder
Avgifter och
cirkulations
parametrar
Finjusteringar av
skolornas opac
Extens
elevregister
Statistikhantering
Rutinhandbok

Arbetet pågår.

RP

Tas upp på nästa styrgruppsmöte. Förslag enligt
gällande avtal och betalas ut av hemmabiblioteket som i
sin tur reglerar det med Länsbibliotek Östergötland
Hänskjuta till styrgruppen: Bättre
marknadsföringsmaterial redan nu efterfrågas
Beslutsunderlag tas fram av systemgruppen för beslut i
styrgruppen

RH

RH
RH LQ

Arbete pågår

CL

Import av skolornas elevregister.

LQ

Lathund utarbetas av LQ för BOOK-IT statistiken.
Policy och regler gemensamma för Göta. Kan läggas i
ärendehanteringssystem
www.gotabibliote Fungerar nu. Arena i skarpt läge prel. under april
ken.se
Gå igenom
Parkerad fråga
dokument
avgifter och
lånetid etc.
Lånetid för barn
Parkerad fråga

LQ

Låntagarkonton

Parkerad fråga

Nästa möte

Måndag 19 mars kl 9-12, Linköpings stadsbibliotek

System
gruppen

System
gruppen
System
gruppen
RH

