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Protokoll Göta systemgruppsmöte 3september 2013
Närvarande: Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek,
Marie Erikson/Söderköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek, Lars
Qvinth/Länsbibliotek Östergötland/Linköpings bibliotek, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek,
Emelie Hedlund/Mjölby bibliotek, Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM
Initialer
RH

Heldag 3
september

Systemgruppen för Göta höll i dagen. Före lunch ett
vanligt systemgruppsmöte och efter lunch inbjudna
kolleger från skolbibliotek i Östergötland samt Tranås.

RH

HelpDesk
Artologik

LQ redogjorde för förslag om ändring av
supportupplägg för Göta. En testperiod på 14 dagar.
Faller testet väl ut kan ändring av upplägg göras och
nuvarande avtal sägas upp.

LQ LE

Online betalning
och utskick av
faktura

Online betalning fungerar nu på de 14 Götabiblioteken.
En rutin som behandlar hanteringen av räkning/skuld
ska tas fram.

LQ RH

Anteckningar fm.

Förslag till rutin: utarbetas av LQ och RH.

Gemensamt
bokningssystem

Bakgrund: Flera bibliotek inom Götasamarbetet har gått
ifrån att ha bokningssystem för bibliotekens datorer
(t.ex. Netloan). LK data har i Linköping tagit fram ett
eget system kopplat till BOOK-IT. LQ kontaktar Said
Zenhari/Norrköpings stadsbibliotek för att diskutera
frågan.

LQ

Upplands Väsby använder Cassie. Är BookIT bibliotek
(har ännu inte ett webbgränssnitt) LQ jobbar vidare med
frågan.

Behörighets
nivåer

Behörighetsnivåer har efter den nya BookIT versionen
justerats. Kontakta LQ vid ev. frågor.

LQ KR

Systemansvar lokal: kan se alla cirkulationsparametrar
men ej ändra.
Centralt systemansvar utses av Göta systemgrupp.

Rutin: böcker på
väg m.fl.

LQ och KR gör en sammanställning på rutiner där
påminnelser ska skickas ut. Sammanställningen skickas
ut av RH.

LQ KR
RH

Systemgruppen
mobiltfn

Kostnaden för gruppens mobiltfn ses över. Vilka
billigare och bättre alternativ kan finnas.

LQ RH

Cirkulations
kategorier

Nya kategorier återkopplas till systemgruppen.

LE

Intranet Arena

Information, protokoll etc. kan läggas på intranet istället
för på Länsbibliotek Östergötlands webb. ME håller i
frågan.

ME

Jourlista höst

Skickas ut.

LQ

Rutin plocklappar Revideras och läggs till FAQ.

LQ KR

Övrigt

Eftermiddagen ägnas åt skolbibliotek och BookIT.

Nästa möte:
systemgruppen

Torsdag 10 oktober kl. 14-16, Linköpings
stadsbibliotek, Götarummet.

RH

Anteckningar
Skolbibliotek
och BookIT

Nedan

RH

Uppgradering
BookIT

Opac försvinner när BookIT uppgraderas till version 7.1
Önskemål och tidsplanen är att uppgradering sker v. 2

LQ KR

Kostnader
BookIT PUB

ca 4 000 kr och troligtvis tillkommer årlig
licenskostnad.

LQ

Vilka bibliotek
kan vara med i
gemensamma
Götakatalogen

De som är BookIT bibliotek och lånar av varandra.

RH

Övrigt

Cirka 10 skolbibliotek i Östergötland har Dantek
BibliotMatic.
Linköpings kommun har tecknat avtal om SkolARENA
(kontaktperson är skolbibliotekschef Catrin Ericsson).

Nästa möte
Skolbibliotek och
BookIT

Inget nytt möte bestämdes.

RH

