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Protokoll Göta systemgruppsmöte 21 maj 2012
Närvarande: Marie Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings
bibliotek, Marie Erikson/Söderköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena
bibliotek, Lars Qvinth/Länsbibliotek Östergötland/Linköpings bibliotek, Kerstin
Ryd/Linköpings bibliotek, Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM
Initialer
RH

Organisationen

Fr.o.m. 1 juli finns 1.0 tjänst till systemgruppens
förfogande (tidigare 1.5). Det fördelas enligt nedan:
Lars
0.4 (huvudansvarig)
Kerstin
0.2 (ställföreträdande)
Lisa
0.1
Marie E
0.1
Marie D
0.1
Ruzica
0.1

LQ RH

Sommarschema/
systemansvariga

Delades ut under sittande möte

LQ

Instruktioner för
systemansvariga

Lathund delades ut under sittande möte

LQ

Artologik –
rapport

e-postadressen gotasupport@ostsam.se är ännu inte
aktiverad. LQ har tar igen upp frågan med LK-data
under möte nästa vecka

LQ

Reservationerna
– dagsläget

LQ ska tillsammans med Axiell AB denna vecka gå
igenom slingor/grupper för att trimma systemet

LQ

Parametrarna dagsläget

ME informerade

ME

Anteckningar

Sommarlån –
Denna sommar ingen gemensam policy. Frågan får
parametersättning diskuteras igen inför nästa sommar

LQ

LQ LE
Reservationer på LE begär in uppgifter om vilka bibliotek/filialer som
sommarstängda
planerar sommarstängt. LQ justerar reservationsstyrning
bibliotek –
parametersättning

Pocketböcker

Pocketböcker – parametersättning för att särskilja t.ex.
vid reservation. Frågan remitteras till kataloggruppen

KR

Internetbetalning/
kortbetalning/onlinebetalning

Diskussion förs med Axiell AB om en modell där
samtliga bibliotek inom Götasamarbetet ingår. Tanken
är att transaktionerna ska skötas via Arena

RH

Behörigheter

Frågor om att dela ut behörighet tas i vanlig ordning upp LE
i systemgruppen för beslut

Utbildning –
systemansvar

För systemgruppen gäller att önskemål om
grundutbildning och påbyggnad tas med RH

RH

Beställning av
böcker

Ett antal stickprov av böcker kommer att äga rum under
en period. Detta för att mäta hur lång tid det tar för en
beställd bok att levereras

LE

Arbetsmöte
12 september
(extrainsatt)

Onsdag 12 september kl 8-17 ca, Linköpings
stadsbibliotek, Götarummet

LQ RH

Syfte: diskutera och ev. revidera parametersättning
LQ begär från bibliotekscheferna in relevanta
parameterärenden+påminnelse i september

Nästa möte

Onsdag 29 augusti kl 9-12 ca Linköpings stadsbibliotek,
Götarummet

RH

