
Anteckningar Systemgruppen 2016-01-25 

Närvarande: Magnus Darhed, Björn Nyqvist, Susanne Kastbom, Emelie Hedlund, Ann-Mari Juvas, 

Kerstin Ryd. 

 MARC21. Planerat till 7 mars. Arbetsbeskrivning 3.0 gicks igenom. Systemgruppens uppgifter 

fördelades så: Björn ordnar cirkulationsparametrarna för medietyp istället för objektkod. 

Emelie och Kerstin ordnar medietyp istället för objektkod i statistikprofilerna. 

Björn ordnar Bilder från Syndetics. 

Kerstin kör årsstatistiken för januari-februari 2016 den 4 mars och skickar ut till biblioteken. 

 

 Rapportmejlen: Stopp i kravhanteringen. Påminnelser har inte gått ut sedan 16 december 

2015. Felanmält till AXIELL. Det detaljerade mejlet går inte ut from 8.0. AXIELL jobbar med 

det.  

Emelie skapar en särskild mapp för krångel vi får mejl om. Alla går igenom den på sin vecka 

och ser om det är något som ska skickas vidare till Axiell, eller om man kan avvakta. 

Vissa problem kan t.ex. härröra från att man inte korrekt ändrat i Meddelandetexter, eller 

andra misstag som man gjort i systemet. 

 

 Preskriptionstid 3 år. Kerstin går varje år igenom och tar bort låntagarkonton som inte 

används under 3 år. Ett arbete som är mycket tidskrävande. Detta är inte detsamma som att 

skulder äldre än 3 år stryks, eftersom kontot kan ha använts senare utan att skulden betalats. 

Det går inte att specifikt söka upp gamla skulder. Alla får istället ta bort skulder äldre än tre 

år när ett konto hanteras. 

 

 Övertidsavgifter för barn. Avgörs lokalt i varje kommun. Eftersträvansvärt att det är samma 

regler i alla kommuner. Obs. att katalogiseringen avgör vad som är barnmedier, inte 

lokaliseringen. 

 

 Arena uppgraderas 1 februari. I den bästa av världar kommer ingen utom Webb-gruppen att 

märka av det. Vi befarar att det kanske kan bli lite krångel med onlinebetalningar. Kerstin tar 

supporten den veckan, eftersom hon har större befogenheter i detta område. 

 

 Plocklistor. Vi behöver göra en uppdaterad instruktion. Emelie, Susanne, Björn och Magnus 

jobbar fram en sådan 14 mars. 

 

 Utbildningspengar. 30 000 har tilldelats varje expertgrupp. 

 

 Supportmejlen: Den utlovade övergången till Outlook har avstannat pga. att var och en 

måste få ett mejlkonto i Norrköpings kommun. Eftersom de flesta i systemgruppen har 

Outlook som sin ordinarie arbetsmejl, underlättar det om man slipper lära sig ett annat 

system och vi önskar därför att övergången snarast kommer på plats. Kerstin kontaktar Rolf 

Holm. 

 

 Lånekort: Kort med löpnr 900 155 201- är RFID aktiverade. 



 

 Vi gick igenom fördelar/nackdelar med Trend och Flex som Kerstin listade och förmedlar till 

Rolf Holm. 

 

 Supportschema from v 5 skickas ut till gruppen av Kerstin när allt är spikat. 

 

 Mötesdatum i vår: 14mars, 18 april, 23 maj. 

 

 Workshop för statistik-ansvariga 1 februari. Kerstin skickar ut fördelning av punkterna som 

ska tas upp, som vi får reagera på. 

 

 

Sekreterare  

Ann-Mari Juvas 

 

 

 

 

 

 


