Mötesanteckningar lokala systemansvariga 2015-01-27 Götarummet, Linköping
Närvarande: Ann-Mari Juvas Finspång, Anya Feltreuter Boxholm, Björn Nyqvist
och Lisa Ekman Norrköping, Christina Carlstedt Ödeshög, Emelie Hedlund Mjölby,
Kathrin Johansson Åtvidaberg, Kerstin Ryd och Magnus Darhed Linköping, Marie
Eriksson Söderköping, Ruzica Pucar Vadstena, Susanne Kastbom Motala, Wiola
Svensson Tranås.
Librisprojektet
Mia Moberg informerar om statusen i Librisprojektet.
Information om hur organisationen ser ut och beskrivning av flödet för inköp och
postinmport, Libris förvärvsrutin. Det fungerar med postöverföring vid beställning
hos Adlibris och FörlagEtt. BTJ fungerar ej, felsökning pågår.
Beslut angående metadatatratten. Alla meddelanden som genereras vid beställning av
media hos Adlibris och FörlagEtt dirigeras till götasupporten. Metadatagruppen
meddelar KB om ändringen att alla mail går till supporten istället för till respektive
bibliotek. Mailen sparas i götasupportens brevlåda i särskild mapp i 1 månad. Har
man problem med katalogpost som ej kommer kontaktas Göta-supporten som
felsöker.
Det finns en del frågor kring inköpsrutinerna, manualen kommer att kompletteras.
Information om utbildningstillfällen kommer inom kort.
Förslag finns att det skapas ett forum för de mindre biblioteken för att kunna arbeta
fram arbetssätt som kan vara gemensamma. Ett forum på nätet där man kan fråga
varandra.
Inköp och orderregler
När något felar med t.ex. inställningar i orderregler, kan det medföra att
beställningsinformationen inte kommer in i systemet, därför är det viktigt att
inställningarna i book-it är så korrekta som möjligt. För att man ska kunna reservera
på en beställningspost krävs att orderregeln är inställd på avdelningsnivå. Enhetsnivå
fungerar inte. Det är också viktigt att kontaktpersonen uppdateras i orderreglerna, t.ex.
om det är en person som slutat och dennes lösenord har gått ut.
Internutbildningar
En del internutbildningar har genomförts, pilotutbildningar. Vilka utbildningar finns
det behov av och finns det personer som kan tänka sig att utbilda?
Efterfrågan på manual finns, men Axiell tillhandahåller inte såna för grundutbildning.
Svårt att hinna men internutbildningar inom ramen för verksamheten, ett projekt där
pengar tillförs vore önskvärt.
Plocklistor/plocklappar, städrutiner m.m.

Det är viktigt att alla bibliotek gör rensningsrutiner, och kontrollerar restplocklistan,
försvunna m.m. För att fånga upp reservationer som fångats in i automaten men
hamnat fel kan man göra en sökning på infångade exemplar för att kunna leta i hyllan.
FAQ- sidan är inte korrekt, uppdatering pågår. Skicka förslag på förändringar till
systemgruppen.
Förhållningssätt när böckerna påstås vara återlämnade
Rutin, återlämna boken, sätt status försvunnen. Använd ej status Påstås återlämnad.
Behörigheter book-IT
Är behörigheterna för respektive roll tillräckligt? Förteckning önskas för vad de olika
cirkulationsparametrarna står för.
Statistik KB-statistik
Årsstatistiken har skickats ut av Kerstin Ryd. Nytt i år är att minoritetsspråken ska
räknas. På Axiells supportsida finns en manual för hur man plockar fram den
statistiken. Där finns också annan användbar information.
Statistikprofilerna är rensade.
Webbstatistiken, kontrolleras via Google analytics, inlogg för detta ska alla bibliotek
ha fått av Ahmet.
Uppgradering Book-IT
Vi väntar på 8.0, när det blir i tid är inte klart ännu. Några bibliotek testar innan vi kan
få ett datum för GÖTA. Även Arena kommer att uppgraderas. Efter detta, som
innebär stora förändringar på Arena. Först sker en mindre uppgradering i mars.
Intresse för fortsatta möten
Lokala systemansvariga kallas till möte av systemgruppen i fortsättning när behov
uppstår. Önskar lokala systemansvariga möten säger de till.
Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
Vid anteckningar Lisa Ekman

