Rebusmöte 2013‐04‐17
Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg,
Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström
ReBUS‐gruppens prioriterade punkter med kommentarer
11 & 35
27 poäng Hade velat kunna se i Meddelandetexter om texten används
någonstans. Nu ligger det texter som inte används, men för att kunna se att de
inte används måste man gå bakvägen om att läsa alla meddelanden. Se 35
4 poäng Möjlighet önskas att kunna förhandsgranska meddelandetexter. Gärna
utskrift också.

‐
‐

Viktigt att kunna förhandsgranska texter, både A4, e‐brev och SMS.
Kunna se om texten används aktivt någonstans, och var den i så fall används.

4
24 poäng Förbättringar i hjälpen som till exempel: Vad ska göras, vad bör
göras, kan göras. Många har inte gallrat bort information, städat i systemet och
vill ha förtydliganden.

‐
‐

Tydligare information om vad man kan ”städa” bort i systemet.
Tydligare information om vad man bör ”städa” bort i systemet.
Ex, fjärrlån, avvisade poster, linklistor.
Önskas RSS på ToKF

10
18 poäng Uppgifterna låntagarna anger i formuläret för fjärrlånebeställning kan
överföras till fjärrlånemodulen så att de inte behöver matas in manuellt.

‐
‐

Vi lovade framföra önskemålet till Arenateamet.
Fjärrlåneformulär/Inköpsförslag har blivit sämre i Arena – måste förbättras.

12 & 29
16 poäng Periodika: Föregående nummer till utlån. Se 29.
Att tidskriftsnummer automatiskt byter cirkulationskategori från ej utlån till utlån
vid registrering av ett nytt nummer.

‐

Biblioteken i REBUS skall skicka in förslag innan 2013‐06‐30 hur de vill att detta skall
fungera.

23
16 poäng Inköp. Sökfunktionen där är krånglig att använda. Kan det inte bli en
”vanlig” sök eller i alla fall att man kan trunkera. Det skulle underlätta mycket.

‐

Löst. Inköp omgjord i version 7.0.

38
13 poäng Hylldagar: Att antal hylldagar bör helt styras av kalendern. Hylldagar
= öppna dagar.

‐

Hylldagar ska följa kalendern.

24
12 poäng Inköp: Kunna automatiskt koppla exspektans/beställningsinformation
till katalogpost med matchning av ISNB i stället för titelnummer, om
medieleverantör och postleverantör skickar ISBN till BOOK-IT i samband med
inköp.

‐

Caroline/Cecilia och Kerstin skulle återkomma och kontrollera med kolleger eftersom
det kan finnas olika sorters katalogposter (talbok) med samma ISBN.

30
11 poäng Statistik: Statistikprofil för hur ägande enhets exemplar cirkulerar i
ett flerkommunssamarbete. T ex hur många ägande biblioteks exemplar har
lånats ut av vilka enheter?

‐

Vi kontrollerar om det finns data, i så fall bör det fungera att göra ändring för att ta
fram denna statistik.

6
10 poäng Att i låntagarposten kunna se om media går att låna om eller ej direkt
under böcker hemma (utan att först behöva pröva att låna om).

‐

Det skall finnas en grön bock om media går att låna om och ett rött kryss om det inte
går i en egen kolumn.

16
10 poäng Sökning: Det vore önskvärt att kunna ha datumintervall i ”Mängd
exemplar”. I träfflistan som man får upp i Mängd exemplar borde det finnas en
kolumn där det står till vilket datum den tillfälliga lokaliseringen är giltig. Man
ska kunna sortera på datumkolumnen. För närvarande kan man bara söka på om
den tillfälliga lokaliseringen gått ut eller inte men det är lite för trubbigt.
Det blir krångligt att söka fram böcker som man skickat krav på. Man vill kunna
söka fram en viss omgång böcker som man skickat ut vid ett visst datum när
man skickar ut böcker i flera omgångar t ex.
Ett annat exempel är att man kanske vill skicka en räkning bara på de äldsta

tillfälliga lokaliseringarna som inte kommit tillbaka, då vill man enkelt kunna få
fram vilka det är.

‐

Det finns mycket information som bör kunna visas i ”Mängd fönstrena”.

17
10 poäng Återlämning: Det behövs en enklare funktion för att återlokalisera.
När man sitter med t ex 100 böcker som ska återlokaliseras kan man inte först
dra en bok återlämnad för att se att den tillfälliga lokaliseringen inte gått ut,
sedan gå till exemplarinformation och sedan klicka på återlokalisera och sedan
återlämna boken för varje bok. Det blir alldeles för tidsödande. Samtidigt måste
man ju på något vis dra varje etikett för att försäkra sig om att varje exemplar
har kommit tillbaka så man vill ju inte återlokalisera i mängd utan varje etikett
måste på något sätt dras. Men det är som sagt tidsödande att flera gånger växla
mellan tangentbod, mus och skanner för varje bok.

18
9 poäng Återlämning 2: När skolbibliotekarierna återlämnar böcker på skolans
kontoorganisation och den tillfälliga lokaliseringen gått ut så får man upp ett
meddelande: vill du återlokalisera? Detta är lite ologiskt. Boken borde först
återlämnas, sedan ska meddelandet komma upp. Det känns ju logiskt att man
ska klicka på ”ja” här för att återlokalisera, men då får man bara upp ett
felmeddelande. Vi får in alldeles för många böcker som inte är återlämnade på
skolans kontoorganisation och jag tror detta är orsaken. När man använder
återlämningsfunktionen borde det ju automatiskt förutsättas att man vill
återlämna boken.

‐

17 & 18 Olika varianter diskuterades för att underlätta när exemplar som är tillfälligt
lokaliserade återlämnas. Exempel, frågan om exemplaret skall återlokaliseras till
ägande bibliotek skall komma upp även om den tillfälliga lokaliseringstiden inte gått
ut.

20
10 poäng ”Önskemål om förvalt ”alla” istället för enheten man är inloggad på
när man kollar reservationskö, alt, att kunna välja enhetsgrupp Tomelilla – inkl
våra filialer när man kollar reservationskön. Lätt att man missar reservationskön
för filialerna, alt. fler valmöjligheter vad det gäller just hur man vill se
reservationskön.”

‐

Parameterstyras?

28
10 poäng Periodika: Anmärkningsraden i ankomstregistreringen önskas för
lokal information per prenumeration (inte nu som titel).

‐

Sätta en bock om det finns en anmärkning. Idag får man trycka F12 eller högerklicka.

2
1poäng. Reservationslappen: val om löpnr eller låntagarid ska vara högst upp
och stor, fet text.

‐

Löst i 7.1

5
4 poäng Beskriv samspelet mellan BOOK-IT och Arena. Vad fungerar enl BOOKITs inställningar och var gäller Arenas inställningar.
Om BOOK-IT utveckar en tjänst/funktion måste Arena förvalta funktion väl så
det kommer låntagare till del.

‐

Blir tydligare när OPAC information försvinner. Önskemål om att Arena hjälpen blir
bättre.

8
1poäng Dra över reservationer från en post till en annan (drag and drop)

‐

?

9
8 poäng Mängd låntagare – kunna söka på meddelande, t ex vilka låntagare har
under signaler meddelande med STOPP.

‐

Prestandakrävande, vi skall kontrollera om det går att göra.

14
8 poäng Lokalisering mellan konto-organisationer: Enkelt omlån: Jag önskar en
funktion för att enkelt kunna förlänga en tillfällig lokalisering, liknande den som
finns för omlån. Jag vill inte behöva göra en ny tillfällig lokalisering, det ska
räcka med att bara ändra datumet. Det ska även gå att förlänga en tillfällig
lokalisering som är utlånad.
Motivering: Det är ju speciellt i de fallen som en låntagare önskar boken längre
som man vill kunna förlänga den tillfälliga lokaliseringen.

‐

Kommer i 7.1.

15
7 poäng Påminnelse: Det hade varit önskvärt att det på något sätt går ut en
automatisk påminnelse när den tillfälliga lokaliseringen gått ut.

‐

Till vem? Inte så aktuell.

19
5 poäng Annat förslag för sökning som vore bra för skolan: Det vore önskvärt
att kunna söka på antal tillgängliga exemplar. Nu kan man ju t ex skriva lscb/tg
för att söka på ex som är tillgängliga. Man skulle också vilja söka på exempelvis
titlar mer än 5 ex tillgängliga. Detta önskemål har jag fått från en del
skolbibliotekarier också. Till exempel vill man veta vilka engelska böcker det
finns mer än 2 ex inne av varje titel för att läsa i grupp eller vilka titlar finns det
mer än 15 ex inne av för att läsa i halvklass etc.

‐

Vanligt förekommande önskemål (enligt Ann)

25
7 poäng Katalog: Mängd katalog. Kunna söka poster med sökfråga tillsammans
med datuminställning. (Bra om katalogen ska kunna särskilja posttyper och
postleverantörer, när katalogunderhåll sköts centralt. Dessutom ovärderligt vid
en övergång till Libris.)

‐

Vanligt förekommande önskemål (enligt Ann)

26
Träfflista. Titel från fält 245 i stället för 240.

‐

Planerad för version 8.

31
3 poäng Förbättrad reservationshantering: Önskvärt att ”på väg” står kvar
om en reservation tagits bort när mediet är i transport.

‐

Går inte att fixa.

34
5 poäng Meddelanden: Postens e-brev. Önskvärt att man kan ha olika text på
första och andra påminnelsen samt räkning.

•

‐Vi undersöker om det går att ha olika text på postens e‐brev.

36
7 poäng Fri meny: En fri meny där man kan lägga en länk till lokal information.

‐

Kunna länka till eget intranät, egna dokument.

39
5 poäng På krav-utskicken syns bara elevens adress men vi vill kunna se
klassbeteckningen också eftersom många skolor lägger kraven i elevernas
postfack på skolan istället för att skicka hem dem. Som det är nu får vi leta upp
varje elev i katalogen och skriva klassbeteckningen för hand i brevet. Tufft när
det är hundratals krav.
Önskvärt vore då också att det går att sortera utskicken efter klass. Något
lättare hade det kanske varit om man kunnat se klassbeteckningen i
exemplarbilden (där man ser vem som lånat boken).
Klassbeteckningarna syns visserligen på utskriften om man använder
”rapportfunktionen” men den är inte användbar vid löpande kravhantering
eftersom man efter uttagen rapport inte kan se vilka/hur många ”rapportkrav”
som gått ut.
Vi vill dessutom väldigt gärna kunna se namnet på låntagarna direkt på
exemplarlistorna. En lista med namn och klass på alla som har ett visst
läromedel underlättar mycket.

‐

Systemparametern RPT_SORT_ORDER_REMINDER

Maria gick igenom version 7.1
Diskussioner om Book‐it PUB:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Många använder återlämning, vi undersöker om man kan utnyttja z3970.
Svårigheter att katalogen visas för hela konto‐organisationen. Vi återkommer med
prisuppgift för enhetsfiltrerade PUB’ar.
Om man är i samma kontoorganisation, hur kan man se var utlånet är gjort? Statistik?
Kommer PUB att finnas på engelska?
Listorna i Böcker hemma: utvecklingsönskemål att det ska finnas alternativ visning
med en titel per rad, gäller både PUB och Arena.
Ny låntagare, OBS!! viktigt att ta med, diskussion om att kunna ställa in åldersgräns.
En variant för uppdatering nödvändig.

Klientuppgradering web
‐
‐

Hur fungerar det med Citrix?
Kontrollera dokumentationen. Information/dokumentation om vad som krävs för
rättigheter i klienten ex för offlinefiler.

Webbgränssnittet
‐
‐

Allt som finns i FreeLib idag plus Mängd låntagare, Driftstatistik och Krav.
ReBUS‐gruppen (biblioteken) återkommer med förslag senast 2013‐06‐30
Cecilia, Christina och Ingrid ville vara med och testa den nya webbklienten.

Nästa Rebusmöte i höst, enbart Periodika.

