Anteckningar Systemgruppen 2015-09-21
Närvarande: Kerstin Ryd, Emilie Hedlund, Susanne Kastbom, Ann-Mari Juvas,
Björn Nyqvist, Magnus Darhed.
Föregående mötesprotokoll, kommentarer:
 Kerstins översyn av Talbokskategorierna fortsätter.
 Vi gör en genomgång av biblioteksadresserna när uppgraderingen
genomförts.
 Styrgruppen har accepterat förslaget hur papperslösas lånekort hanteras.
 Systemgruppens medlemmar läser igenom förslag som kom fram vid
Axiells road-tripp och som mailats ut tidigare och kommer med
synpunkter till Kerstin innan Rebus-mötet den 17/11. Eventuellt kommer
ett reviderat förslag från Axiell som Kerstin i så fall mailar ut till oss.
 Swish-betalningar är en punkt att komma ihåg när ny webb ska
upphandlas.
Uppgraderingen – val att göra:
 Kerstin ändrar i behörigheter så i stort sett alla utom roll ”Standard
reducerad” får tillgång till SRU.
 Vi gör ingen ändring i statistikmodulen.
 Bibliotheca kontaktas av aktuella bibliotek för uppgradering av RFID. I
Bookit 8.0.20 finns detta förberett.
 Max login user sätts till max 10. Ändras vi behov.
 Ingen ändring i betalningsstatistik.
 Kerstin ändrar inställning i Bibliografisk service till 0. Då kan de
”intelligenta etiketterna” användas.
 Metadatagruppen önskar för närvarande inte automatisk borttagning av
katalogposter.
 Tvingande val av cirkulationsställe vid inloggning i Bookit avgörs lokalt av
lokalt systemansvarig.

Räkningar:

 Finspångs bibliotek har av kommunens ekonomi-avdelning uppmanats
att inte skicka ut räkningar via Bookit, eftersom det inte, enligt uppgift är
juridiskt korrekt. För närvarande skickar inte Linköping eller Motala ut
några räkningar. Systemgruppen anser att det är en fråga för
styrgruppen att överväga om inte gemensamma rutiner och regler för
övertidsavgifter och räkningsförfarande skulle vara politiskt
genomförbart. Kerstin lyfter frågan med Rolf Holm.
Periodikamodulen:
 Mjölby, som hittills inte använt den, får en utbildning av Kerstin i hur den
fungerar. Närvarande i gruppen anser att den så vitt vi vet fungerar bra.
Linköping har som rutin att endast ankomstregistrera och inte lokalisera
årets tidskrifter, eftersom man inte lånar ut årets tidskrifter. På
Linköpings biblioteks hemsida finns deras tidskrifter listade.
Fördelar/nackdelar med Library Press display och Readly luftades.
Övrigt:
 Jourveckor t.o.m. vecka 50 spikades. Kerstin skickar ut listan. Vid mötet
30/11 ska vi vara förberedda att boka in julveckorna bl.a.

Sekreterare
Ann-Mari Juvas

