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Föregående protokoll
Emelie informerade om de felanmälningar som vi haft hos Axiell.
Utvärdering av den senaste uppgraderingen
Bokbussuppgraderingen tog lite längre tid än beräknat. Vi pratade om att planera så att
Bokbussarna står stilla vid nästa uppgradering.
Uppgraderingen blev dyrare än beräknat.
Axiell är villiga att hjälpa till vid eventuella förhandlingar med våra respektive IT-enheter
gällande automatisk uppdatering av Book-IT.
Portbytet har avhjälpt problemet med låsningar i utlånings- och återlämningsmaskinerna,
även de som inte bytt port har märkt förbättringar. Kerstin informerar LK-Data om de
problem som uppstod då de inte öppnade brandväggen för de nya portarna trots att de hade
information om detta.
MARC21 – KB-statistiken
Katalogen kommer i början på 2016 att konverteras från BTJ MARC1 till MARC21. Detta
innebär en del merarbete, mer information om detta kommer. Början på mars skulle vara en
bra tid för konverteringen så att KB-statistiken hinner bli klar.
Götasupporten i Outlook
Fredagen den 4 december kommer vi att gå över till att använda Outlook istället för First
Class för vår supportmail. Avstämning på kommande möte den 7 december.
Förslag om längre lånetid för spelfilm
Vi provar att istället tillåta omlån på samma sätt som med annan media. Alltså två omlån á 7
dagar, vilket innebär en möjlig lånetid på tre veckor. Vi utvärderar detta om ca tre månader.
Supportschema för julen
Schema spikades för vecka 51- 4. Se bilaga.
Rapport från Rebusmötet
Kerstin rapporterade, då man sitter på två år så avslutade Kerstin sitt deltagande. Detta
innebär att vi inte kommer att ha någon representant från Göta under kommande två år.
Se bifogad prioriteringslista från mötet. Se bilaga
Övriga frågor
Planering ”workshoppar” för personal som ska jobba med KB-statistiken.
Vi bestämde följande datum: 1 och 3 februari kl. 9-12
Nästa möte: Måndag 25/1 8:30 – 11 i Lindblomsrummet.

Bifogade dokument: Prioriteringslista från ReBuS-mötet + Supportschema jul o nyår

