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Protokoll Göta systemgruppsmöte 16 april 2012
Närvarande: Marie Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Nsb, Marie
Erikson/Söderköpings bibliotek, Rolf Holm/LBÖ, Ruzica Pucar/Vadstena
bibliotek, Lars Qvinth/LBÖ/Lsb, Kerstin Ryd/Lsb, Magnus Karlsson/LK-Data
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

Anteckningar
Start felanmälan
Instruktion för felanmälan av Book-IT/Göta. Man kan
Artologik 16 april dels ringa 013-20 70 01 som tidigare - dels själv logga
in i vårt nya ärendehanteringssystem Artologik
(se bilaga1 Götasupporten2).

VEM
Initialer
RH
RH, LQ

Dagtid är det normalt den lokala systemansvariga som
sköter felanmälan.
Kvällar och helger kan var och en ringa till Axiell eller
LKDATA enligt instruktion på Länsbibliotek
Östergötlands webb:
http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/gemen
samt-bibliotekssystem?start=1
.
Om ni har problem med inloggningen eller något annat
kontakta Lisa Ekman.
Lisa Ekman 011-15 26 29 lisa.ekman@norrkoping.se
Snart kommer felanmälan till ärendehanteringssystemet
Artologik kunna göras via gotasupport@ostsam.se

Jourtelefon status

Tfn som biblioteken ringer in till är 013 20 70 01.
Samtliga i systemgruppen har nu en egen arbetsmobiltfn
för jour. Registrering har skett med LK Data.

RH, LQ

Jour tfn
instruktion

Kontakta LQ för instruktion

LQ

Distans
uppkoppling

Beställt till samtliga i systemgruppen (behöver kort och
konto)

LQ

Systemgruppen
och skolfrågor

Marie Molander som redan nu finns med i
kataloggruppen ökar sin medverkan i kataloggruppen
med 0.2 alltså totalt 0.4. Ökningen har fokus på
skolfrågor

RH

Skolorfelanmälan

Skolorna kan redan nu ringa supporten eller mejla LQ
LQ
fram till att ärendehanteringssystemet Artologik är igång
Skola loggar in i Artologik som skola. De är med på
samma villkor som övriga.

Axiells
användarmöte

ME lämnar besked till LQ om sitt ev. deltagande
22-23 maj i Malmö

ME

Krav fjärrlån

Krav ska gå ut snabbt. Tanken är en dag. LQ följer upp
hur detta funkar i Åtvidaberg

LQ

Plocklappar

Problem: det plockas dubbelt. Frågan tas med Axiell

LQ

Allmänt om
parametrar

LQ och ME arbetar med att slå ihop parametrar

LQ ME

Läsplattor
reservera

Olika policy på olika bibliotek inom Götasamarbetet.
Frågan till styrgruppen

RH

BOOK-IT SMS
modul

Vid eventuellt framtida byte kontaktas Bertil Nilsson,
Axiell Sverige AB

RH

Utbildning –
systemansvar

Parkerad fråga

RH

Barnmedier och
lånetid

Vilken lånetid ska gälla för barn som lånar barnmedier:
ME tar in synpunkter från barnbiblioteksgruppen

ME

Frågor till mötet
med Axiell 4 maj

Plocklappar dubbelt- reservationssystemet

RH

Frågor till
styrgruppsmötet
2 maj

*SMS för skolorna
*Skolornas medverkan
*Avgifter hyrfilm
*Vilka databaser når/kommer man att nå via nya
bibliotekskortet
*låna ut läsplattor/reservera

Nästa möte

Måndag 21 maj kl 9-12, Linköpings stadsbibliotek
Götarummet. Första hälften informellt sedan formellt.
Frågor som ska tas upp på mötet skickas före mötet till
RH. Påminnelse och inkomna frågor skickas ut till
systemgruppen några dagar före mötet

RH

RH

