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Minnesanteckningar (Eva Törnblom)

Summon/360 Product Working Group (PWG) IGeLU
Daniel Forsman, bibliotekschef, Chalmers bibliotek.
När Summon blivit en del av Ex libris system behövde en PWG skapas. Daniel blev tillfrågad
och tackade ja till att bli gruppens ordförande. När han sedan sökte efter medlemmar till
gruppens styrelse fann han intresset vara svalt utanför Nordamerika. Arbetet fortsätter att
försöka hitta representanter ffa från Asien. Gruppen har tagit på sig att även representera 360
Link.
PWG:n har tilldelats 150 utvecklingspoäng (samma som övriga system har). Daniel ifrågasätter
värdet och relevansen av denna modell för användarinflytande över systemutvecklingen. För
ProQuest-kunder är detta något nytt. Det är svårt att hitta en bra process som inte skapar stora
förväntningar som sedan inte kan infrias. Detta första år får PWG-styrelsen själv bestämma
över utvecklingspoängen men till nästa år måste en process via NERS finnas på plats. En
diskussion mellan alla PWG-ordförande om NERS och enhancement-processen har inletts.
Daniel avslutade med att uppmana alla att vara aktiva på Summons e-postlista.

INUG-mötet
INUG-mötet äger rum varje år dagen innan IGeLU-konferensen. Det är ett möte mellan
företrädare för de olika nationella användargrupperna, IGeLU:s styrelse, PWG-samordnare,
representanter från ELUNAs styrelse och Ex Libris ledning.
ELUGswes styrelse skickar varje år in en rapport inför detta möte där föreningens aktiviteter
under det senaste året beskrivs och där särskilda frågor och farhågor kan lyftas fram. I år
bifogade vi en särskild skrivelse där vi tog upp den information som Kristian Wallin gav oss
om Ex Libris tankar om en framtida Search personalization i Primo där de tänkte sig att en
”osynlig” personalisering skulle bli default i Primo. Vi krävde att en sådan funktionalitet aldrig
skulle få vara default. Ex Libris korta svar på detta var att något sådant har de inte planerat och
att personalisering aldrig kommer att vara påslaget som default.
Frågor som lyftes av andra länders användargrupper:
Danmark: en utlovad Primo-plug in för sökning av bibliotek.dk har inte levererats i tid.
Ex Libris säger att de kommer att leverera.
Island: har stora problem med distribution och installation av Aleph-klienten i Windows 10.
Tjeckien och Slovakien: De vill gärna gå från Aleph till Alma men Alma är för dyrt, alternativet
för dem är Koha. Hur tänker Ex Libris kring detta? Ex Libris säger att de för en dialog med
användargruppen.
I juli kom information om en säkerhetsrisk i PDS. Många på INUG-mötet ansåg att
beskrivningen var allt för odetaljerad. Hur ser vi i Sverige på den saken? Inga synpunkter
framfördes.
Inloggning i Alma för personal. Ex Libris planerar att sluta ha en egen lösning för inloggning.
De har inte tillräcklig kompetens inom detta område utan vill använda sig av externa tjänster i
framtiden. De föreslår inloggning via sociala medier (Facebook, Google). Många hade
synpunkter på detta. Ex Libris lovade att förvarna minst 12 månader innan ett sådant steg tas –
eventuellt kan det komma att utökas till 18 månader innan.

EBSCOs material i Primo Central Index. Hur är läget? Ex Libris meddelade kort att det inte
hänt något på denna front.
Minnesanteckningar från mötet kommer på IGeLUs hemsida

IGeLU-konferensen
På konferensen talades det en del om förändringar som skett eller kommer att ske som följd
av ProQuests uppköp av Ex Libris. Alla företagets system supporteras nu i Customer Center
(Salesforce) och all dokumentation finns i Knowledge Center. När det gäller systemens
utveckling är det först de centrala indexen som kommer att förändras. Till nästa sommar ska
Summon och Primo Central index i princip ha samma innehåll.
Om ett ärende som satts med prioritet High inte får någon lösning snabbt kommer det att
eskaleras automatiskt.
Nästa IGeLU-konferens blir i september 2017 i Sankt Petersburg.
Ex Libris presentationer finns här http://knowledge.exlibrisgroup.com/CrossProduct/Conferences_and_Seminars/IGeLU/IGeLU_2016
Övriga finns här: http://igelu.org/conferences/2016-trondheim/archive-of-presentations

Ners och Ideas Exchange
Ett klargörande från IGeLUs och ELUNAs styrelser i denna fråga skickades ut på bl.a Primolistan. Fortfarande råder viss irritation kring otydligheten ffa vad gäller KB Items.

Arbetsgruppen för regionalt index
Arbetsgruppen består av Lars Iselid (Umeå), Oskar Hammargren (Östersund) och Eva
Törnblom (Jönköping). Vi har meddelat Kristian Wallin att vi är intresserade av Ex Libris
erbjudande om ett regionalt index. Han har tagit frågan vidare till nästa nivå internt inom
Ex Libris och ska återkomma med information i oktober. Arbetsgruppen behöver få mer
information om de tekniska förutsättningarna för arbetet med ett sådant index.

Analytics och/eller annat Ex Libris kan bidra med
Kristian Wallin har frågat om det finns intresse av att Ex Libris bidrar med information i
någon fråga i form av t.ex ett webinar. Ämnen som Analytics, Linked Data och Content
neutrality har nämnts. Skriv på listan eller till styrelsen och ni har synpunkter och förslag.

Avslutning
Vårmötet blir 3-4 april 2017 på SLU i Uppsala. Styrelsen återkommer med hur mötet kommer
att läggas upp. Tänk redan nu på om ni har några förslag på saker att ta upp, något tema för
mötet, något som ni kan visa…
En övrig fråga från Helena på KIB: De har funderingar på att anordna en Alma-dag för de som
har Alma. De vill komma vidare och skulle gärna vilja ha ett erfarenhetsutbyte med andra
Alma-bibliotek. Kan mötet hållas i samband med ELUGswes vårmöte? Diskutera vidare på
e-postlistan!
Sammanfattning av synpunkter på mötet och mötesformen: ”Lagom långt och bra
presentationer”.
(Ca 32 personer deltog i mötet.)

