Systemgruppsmöte 2015-04-20
Närvarande: Kerstin, Magnus, Marie, Björn, Susanne, Ann-Mari, Lisa, Emelie
Gäst: Mia Moberg
Vid protokollet: Emelie
Föregående mötes anteckningar
 Mail från metadatatratten sparat i en månad
Uppgraderingen
 Uppgradering till Book-it 8.0 sker den 23 september
 Utbildning för systemgruppen blir antagligen den 10 september. Kerstin undersöker exakta
former och priser. Ska vi be Axiell att utbilda oss på plats, eller ska vi åka till dem?
Sommarrutiner
 Alla bibliotek som ska ha sommarstängt ska kontakta systemgruppen för att inställningarna i
Book-it ska gå rätt till.
Problem med utskrifter av plocklistor/plocklappar
 Det har kommit in klagomål på att det inte går att se genererade plocklisor/plocklappar, det
blir bara errormedelande i webbläsaren.
 Lösningen på det är att ta bort 2:et i https, eller att gå in på tidigare utskifter och skriva ut
den igen (dock funkar inte alltid alternativ två).
 Det är ett nyckfullt fel som dyker upp utan att vi kan se något mönster och i alla webbläsare.
(Dock skyller LK-data det på Internet Explorer)
100 reservationer för talbokslåntagare
 Frågan skickas vidare till Göta tillgänglighet.
Behövs BTJ i orderreglerna?
 Kan vi ta bort BTJ från förvärv och bara använda Mediadirekt (två olika sätt att beställa från
samma leverantör)?
 Björn pratar med Elisabeth Cserhalmi om våra medarbetare använder sig av det här sättet att
beställa från BTJ.
Max antal lån TV-spel
 Kerstin mailar ut till lokalt systemansvariga med frågan och vi andra kollar med våra chefer.
Ferdosi som bildleverantör
 Kerstin och Björn undersöker om det går at byta namn på bildleverantörerna i book-it. Kollar
även upp url och annan nödig information om Ferdoi, så vi kan börja få in deras
omslagsbilder.
Supportschema för sommaren
 Fylls i och semestrar noteras. Kerstin mailar ut.
Övriga frågor
 Systemgruppen ska assistera metadatagruppen med att rensa tomma poster. (Instruktioner
behövs, kan Björn fixa det?)
 Mia Moberg berättar om Marc21 i Book-it 8.
 En del bibliotek har rapporterat in att Book-it går långsamt oh att vissa funktioner segar
väldigt mycket, ca 13-17. Emelie felanmäler till LK-data. (Uppdatering när protokollet skrivs:
LK-data säger att de har fixat vad det nu var, Vadstena hälsar att det känns bättre, men vi
borde fortsätta att vara uppmärksamma på det här).
 Topplistor och statistik diskuterades med slutsatsen att det var jobbigt.
 Norrköping har många små RFID-taggar på sina ljudböcker. Det krånglar, så klart, det är fritt
fram att ta bort och chippa om ifall en stöter på det här.

Nästa möte
 17 augusti 8.30. Lokal? Antagligen Linbomsrummet.
 10 september i samband med uppgraderingskurs, lokal beroende på var kursen hålls.

