
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2019:2 
 

 

Från webbredaktionen 

 

Uppgradering Arena 4.0 - Under slutet av maj har Göta webbredaktion arbetat mycket med 

följderna av den uppgradering som Axiell genomförde 23 maj. Uppgraderingen till Arena 4.0 har 

inte inneburit så stora förändringar för biblioteksanvändaren, då det är gränssnittet för 

webbredaktörer och webbansvariga som omarbetats mest.  

 

Om du har tips eller idéer på vad som ska synas på gotabiblioteken.se, hör gärna av er till Göta 

webbredaktion via funktionsbrevlådan gotaredaktionen@gotabiblioteken.se 

--- 

 

Från systemgruppen 

 

Sommaren och semestrar närmar sig. Hör av er till någon av oss i systemgruppen om ni t ex 

behöver hjälp med:  

 justera lånetiden för sommarstängda bibliotek 

 ändra öppettider på kvitton 

 ”stänga” ett bibliotek i BOOK-IT och lägga in vikarierande enhet för hämtning av 

reservationer 

  

Tipsa gärna låntagarna om möjligheten att frysa konton för infångning av reservationer. Det är ju 

något som vi kan hjälpa till med eller att göra själv på webben.  

En liten påminnelse – låt inga reservationer stå kvar i hyllan när ni stänger ett bibliotek för 

sommaren. 

Götasupporten är bemannad hela sommaren, juni, juli och augusti, vardagar kl. 8-16, ring 013-

207001 för akuta ärenden. Eller mejla gotasupport@gotabiblioteken.se. 

--- 

 

Från metadatagruppen 

 

Den automatiska gallringen mellan BOOK-IT och Libris är nu färdigutvecklad och i drift. Det 

innebär att man inte längre måste gallra sådant som inhandlats efter vi gick över till Libris (2015) 

både i BOOk-IT och i Libris. När sista exemplaret av en titel inom en kommun gallras skickas 

gallringsinformationen direkt till Libris. Vi har testat att det verkligen fungerar för alla kommuner, 
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men om man vill dubbelkolla efter gallring kan man göra det på https://libris.kb.se/katalogisering/ 

där beståndet försvinner på direkten eller dagen efter i Libris webbsök (https://libris.kb.se/). Om 

gallringen av någon anledning inte kan genomföras skickas det ett e-postmeddelande till den som är 

angiven som Systemansvarig. 

 

I fall man avbeställer/slutnoterar en beställning måste man fortfarande gå in och gallra beståndet i 

Libris manuellt. I de kommuner som skolbibliotek ligger i samma kontoorganisation som 

folkbiblioteken är det väldigt viktigt att det som köps på konton som är kopplade till 

folkbiblioteken, även ankomstregistreras och placeras på folkbiblioteket, och vice versa. 

--- 

 

Göta e-tjänster 

Ny version av Biblio rullar ut under v.23-24. Nyheter i den nya versionen är: 

• Förbättrad offlinefunktion 

• Filterfunktion för språk och format 

• Fler felmeddelanden som ska tydliggöra varför/om lån inte går igenom 

• Möjlighet att se bokens omfång genom procentsats per kapitel (t.ex. 30% läst av kapitel 

3/98)  

• Mer enhetlig färgsättning och tydligare ikoner  

Hösten 2019 planeras för utbildningar i Pressreader och Global Grant. Datum för utbildningarna 

kommer läggas ut i regionbibliotekets kalendarium på www.regionbibliotekostergotland.se 

 

Konstigheter eller annat, skicka en frågan till gotaetjanster@gotabiblioteken.se så tar vi med dessa 

funderingar till utbildningsinsatserna i höst.  

 

Göta transporter 

Efter ett långt samarbete med PostNord AB har nu Götabiblioteken bytt leverantör till StångåBuss 

som ska sköta logistiken/sortering av fysiska medier mellan biblioteken i Götasamarbetet! 

StångåBuss började sitt uppdrag måndagen 3 juni 2019.  

Kontaktuppgifter vid eventuella problem med boktransporter/sortering finns här  

 

 

 
Har du frågor om Nyhetsbrevet? Hör då av dig till mig, Rolf Holm, 070- 630 46 58 rolf.holm@regionostergotland.se 

Utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland  

 

Manusstopp nr 2019:3 är 16 september/v38 

 

 

 

                                                                        Trevlig sommar! 
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