Systemgruppmöte 20150309 i Norrköping
Närvarande: Marie, Björn, Lisa, Ann‐Mari från början; Kerstin, Emelie, Magnus, senare
eftersom Östgötapendeln strulade. Frånvarande Susanne, pga. samma Östgötapendel.

I väntan på resenärerna demonstrerade Björn och Lisa Norrköpings nya
återlämningsautomater från PV Supa. Resenärerna fick visning efter mötet.
Kerstin har uppdaterat dokumentet med kontaktuppgifter till Göta‐supporten som ska
läggas ut på Regionbibliotekets hemsida. Ingående medlemmar ska inte längre listas,
eftersom man då slipper uppdatera när medlemmar slutar/ersätts.
Övriga FAQ angående t.ex. reservationskontrollen ska uppdateras och förtydligas.
Uppmaning till alla bibliotek att inte glömma bort reservationskontrollerna.
Marie och Kerstin ska gå igenom objektkoderna för att se hur de kan grupperas för att
underlaget till KB‐statistiken ska bli mer användbart.
Inför nästa KB‐statistik föreslår vi att vi har en gemensam workshop för de som jobbar med
detta, för att bättre koordinera våra siffror. Slutet av januari kan vara en lämplig tidpunkt. En
separat grupp för skolbiblioteken är det bästa.
Mailen till metadatatratten kommer nu till supportmailen. Dubbelt utskick av dessa mail
verkar komma till några bibliotek. Björn kontaktar KB för att styra upp detta. Den som har
jourvecka rensar tratt‐mail äldre än en vecka.
Arbetet med LIBRIS fortskrider. Mycket jobb för metadatagruppen. Det mesta fungerar nu,
förutom inköp av talböcker som fortfarande inte flyter optimalt.
Norrköping vill få ut sina BK‐påminnelser i A4. Det är nu ändrat i parametrarna, men endast
för avdelning gnc.
Reservationen försvinner när låntagaren lånar ett 7‐dagars‐ex på titeln. Vill låntagaren att
reservationen ska ligga kvar, måste den läggas in igen.
Vi kollar upp vad som händer i våra olika automater:
•
•

När låntagare med historik lånar själva.
Med reserverade titlar som återlämnas och exemplar finns inne på hämtställe.

Styrgruppen har beslutat att Göta ska erbjuda E‐böcker som kostar högst 30 kr/lån. Oklart
när det är genomfört.

Ibland finns flera konton till samma låntagare i systemet eftersom de kan vara registrerade
på olika kontoorganisationer. Det går inte att skapa flera konton på samma personnummer
som lånekort.
Kerstin skickar ut (igen?) listan över jour‐veckorna i Göta‐supporten till medlemmarna i
systemgruppen.

Sekreterare
Ann‐Mari

