Systemgruppmöte 2015‐01‐19
Närvarande: Kerstin, Susanne, Ann‐Mari, Marie, Lisa, Björn, Emelie
Frånvarande: Magnus
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Planering av mötet för systemansvariga
o Kerstin visar dagordning som hon har knåpat ihop. Vi diskuterar och planerar utifrån
den samt lägger till några punkter.
KB‐statistiken
o KB har gjort ett nytt formulär för redovisning av årsstatistiken. Axiell har inte
färdigställt sin hjälp än, så vi återkommer till det.
Libris
o Det går att köpa in från Adlibris och FörlagEtt nu. Dock krånglar BTJ.
Felmeddelande från BTJ
o På grund av övergången till Libris och krånglet med BTJ skickas det ut
felmeddelandemail till oss var 10 minut. Detta upplevs som mycket irriterade. Det är
felanmält , till Axiell och BTJ, men ingen lösning är inom räckhåll. Parterna skyller på
varandra och så vidare. (Under den tid som har förflutit mellan att mötet ägde rum
och att anteckningarna skrivs ned så har det äntligen blivit stopp på mailbobmingen.)
Nya brevlådan
o Vi har fått en ny funktionsbrevlåda som nu ligger hos Norrköping. Vi kollar på den
och testar. Lisa fixar mappar.
Kontaktdokument
o Kontaktdokumentet på regionbibliotekets hemsida är plågsamt ouppdaterat, Kerstin
tar upp frågan med Rolf Holm. Det enda vi kan göra i övrigt är att se till att informera
om när ändringar i gruppens samansättning sker.
Kartor
o Emelie tar upp problem med att lämna tillbaka kartböcker. Detta är redan ett känt fel
i Linköping, men ingen vet varför återlämningsautomater inte vill ta emot denna
sorts böcker. Lisa och Björn blir intresserade av problemet och ska kolla upp. Någon
dag senare har de hittat den parapeter som styr detta och allt är löst!
Längre lånetid på talböcker och daisyspelare
o Förslag om längre lånetid (åtta veckor) på talböcker och daisyspelare har kommit in.
Vi beslutar att inte lägga den längre lånetiden på mediet, eftersom det kan slå fel ut
då talböckerna kan vara borta oproportionerligt länge. Istället läggs den förlängda
lånetiden på låntagarkategorierna BK (boken kommer) och
TBEjsparEjresmed/TBsparEjresmed. Detta eftersom behovet av den längre lånetiden
främst finns hos dem som får böckerna hem till sig.
Språkkoder
o Björn berättar att det är fel på språkkoderna, då vissa böcker är registrerade på fel
språkkod. Detta är det väldigt omständligt att fixa… Dessutom finns det en hel massa
språkkoder som inte används. Björn tar bort dessa.
Ny reservationskollsrutin

Viss förvirring råder bland våra kollegor vad gäller reservationskollen och om det är
hämtställe eller ansvarande enhet som ska användas. Vi rekommenderar båda.
Nytt supportschema fram till sommaren fylls i.
Rebusmöte
o Kerstin bifogar protokoll från senaste Rebusmötet som hon var på.
Mötesdatum för våren
o 9/3 8.30‐11.00 i Norrköping (exakt lokal meddelas senare)
o 20/4 8.30‐11.00 i Linköping (exakt lokal meddelas senare)
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