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Protokoll Göta systemgruppsmöte 29 augusti 2012
Närvarande: Marie Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings
bibliotek(anmält förhinder), 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

Delades ut av LQ som ansvarar för schemat.

LQ

Anteckningar
Höstens
jourschema
systemansvariga

Policy för den som har jour är att: I princip ska den som
har jour svara direkt. Om det inte är möjligt gäller att
man kan lämna över tfn till någon som kan ta emot
lämnade uppgifter (behöver då inte vara någon
systemansvarig).
LQ kontaktar LKDATA för att få en ännu bättre lösning
när det gäller det svarsmeddelande som möter den som
ringer. Hänvisningen ska vara till
gotasupport@ostsam.se
(ärendehanteringssystemet Artologik)

Felanmälan
E-post till
Artologik

Felanmälan till ärendehanteringssystemet Artologik kan
nu göras via gotasupport@ostsam.se

LQ

LQ informerar biblioteken

Reservations
samarbetet

Alla filialer som har öppet fem dgr i veckan ska ingå i
reservationssamarbetet (från 14 till 30 bibliotek). LQ
utarbetar en ny version av anvisningar för detta
reservationssamarbete (version 2). Preliminär start 1
oktober

LQ

Reservations
kontroll

Alla bibliotek ska använda sig av reservationskontroll
och komplettera inköp utifrån detta

RH

Gamla
Något av de bibliotek som har boken kontaktas
reservationer som
inte fallit ut

RH

Rutin för
reservation som
inte hittas

Registrera bok som försvunnen. Är det sista ex inom
Göta måste låntagare kontaktas. Det görs av den person
som registrerar eller river lapp. Finns boken på flera
platser i Göta kan lappen rivas. Då går reservationen till
annat bibliotek

RH

Regler policy och
rutiner

Regler policy och rutiner (version 2012-08-10) har
skickats ut till biblioteken för kommentarer

RH

FreeLib och
Götabiblioteken

FreeLib ingår inte i avtalet om gemensamt
bibliotekssystem – förutom de kommuner som redan
hade avtal om FreeLib vid sammanslagningen.

RH

Fler skolor är intresserade att ansluta sig. Därför kan en
förutsättningslös diskussion med Axiell vara ett sätt att
gå vidare.

Sommarlån 2012
uppföljning

Hur ska vi samordna sommarlån för Götabiblioteken
inför sommar 2013? LQ och KR tar fram förslag på en
samlösning till arbetsmötet 12 september

LQ KR

E-postlista

Bibliotekens officiella e-postadresser finns i Arena
(Ditt bibliotek)

RH

Låntagar id
Reserverade
böcker

Det står låntagar id på utskicket av reserverade böcker
därför att personalen och låntagare har nytta av det. Den
person som har reserverat en bok behöver då inte ta upp
bibliotekskortet. Identifiering sker med hjälp av den
administrativa delen av Book-IT vilket gör det förenligt
med personuppgiftslagen (PUL)

LQ

Arbetsmöte
12 september

En heldag planeras där vi arbetar med Götabibliotekens
parametrar. LQ begär före mötet in relevanta
parameterärenden från bibliotekscheferna. RH och LQ
förbereder dagen

RH LQ

Onsdag 12 september kl 8-17 ca, Linköpings
stadsbibliotek, Götarummet
Syfte: diskutera och ev. revidera parametersättning

Nästa möte

Bestäms 12 september

RH

Övrigt

Ett antal övriga frågor kom upp. Tas med till
arbetsmötet 12 september

RH

