2014-04-01

Protokoll Göta systemgruppsmöte 1 april 2014
Närvarande: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek,
Magnus Darhed/Linköpings bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek,), Susanne
Kastbom/Motala bibliotek, Emelie Hedlund/Mjölby bibliotek, Marie Erikson/Söderköpings
bibliotek (anmält förhinder)
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

Anteckningar
Organisation
Göta:

VEM
Initialer
RH
RH

Styrgrupp

Styrgrupp: Kerstin Olsson, länsbibliotekarie.

Råd

Råd: Rolf Holm, sammankallande (Länsbibliotek
Östergötland) tar över.

Metadatagrupp

Metadatagruppen: Elisabeth Cserhalmi,
sammankallande (Norrköpings stadsbibliotek) tar över.

Systemgrupp

Systemgrupp: Kerstin Ryd, sammankallande
(Linköpings stadsbibliotek) tar över.

Deltagare
systemgrupp

Kathrin Johansson, Åtvidabergs bibliotek har avgått ur
systemgruppen.

RH

Senaste
Systemgruppen ska lägga in gotasupport adressen när
uppgraderingen
man lägger ett ärende hos Axiell. Då får alla i
felaktigheter/kons systemgruppen tillgång till ärenden.
tigheter
BOOKIT har stått still mycket. Vid tillfällen när
LKDATA har driftavbrott är det viktigt att information
når hela länet.

KR

Telefonerna som systemgruppen har för support har
varit ”svajiga” under perioden efter uppgraderingen.
Problem/fel är listade av systemgruppen. Ytterligare
problem är LKDATA driftstopp. Karin Rindhoff på
LKDATA kontaktas av KR.

Ärendehanterings
systemet
Artologik

Avtalet är uppsagt

RH

Böcker ”på väg”

Viktigt att biblioteken kontrollerar böckerna som har
status ”på väg”.

LE

Rutiner för jouren Minst 1 ggr/v. kontrollera att kraven gått ut.
Mappar – vilka mappar i Outlook ska systemgruppen
ha. KR skriver rutin för detta.

KR

Ny
låntagarkategori

Systemgruppen ser inte att det går att sätta speciella
parametrar för enskilda låntagare. MD kontaktar
Finspångs bibliotek i denna fråga.

MD

Problem med
kravhanteringen

Problem med kravhanteringen när utlånings
automaterna skickar utlån till systemet utan att vara
inloggade. KR följer upp detta.

KR

Kostnaden för
postens e-brev.

Bakgrund: Posten tar en avgift för varje gång de startar
en körning av e-breven.

KR

Förslag: Att vi genererar krav 3 gånger/v i stället för
varje dag för att minska kostnaden för postens e-brev.
Detta utförs må, ons och fred.
Beslut: enligt förslag

Möjligheten att
låna på
onlinekonto i
automaterna.

Förslag: att vi använder utlåningsstyrning för att ta bort
möjligheten att låna på onlinekonto i automaterna.

KR

Information från
ReBUS-mötet

BOOK-IT version 8.0 utvecklingsönskemål togs upp.
Test i slutet av 2014 på version 8.0

KR

Information från
statistikgruppen

Gruppen har haft ett möte. En kartläggning pågår.

KR

Nästa möte

Måndag 12 maj kl 08.30-10.30, Linköpings
stadsbibliotek Lindblomsrummet

KR

Övrigt

*Expektansposter från FörlagEtt diskuterades
*Navet-driftssättning närmar sig
*Sommarlån tas upp nästa möte

KR RH

Beslut: enligt förslag

