Anteckningar från referensgruppsmötet i Södertälje den 4 juni 2018
Deltagare: Anna Corlin (Södertälje, Nina Lönn (Norrköping/Göta), Weine Sundell (Region
Blekinge Kronoberg,)
Erika Aurell och Pascal Collberg (Axiell)
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Presentation av Arena version 4.0
Många av punkterna från tidigare referensgruppsmöten är nu lösta i och med att vi
rekommenderar biblioteken att använda Liferay-artiklar i första hand, samt att Axiell levererar
en mall för boktips.
Liferay-artiklarna har fler funktioner än Arena-artiklarna, till exempel versionshantering och
förhandsgranskning.
Axiell kommer inte att erbjuda konvertering av Arena-artiklar till Liferay utan biblioteken kan
manuellt kopiera över det som är av intresse att spara.
(Arena-artiklarna kommer att finnas kvar en tid framöver, och vi kommer att förvarna i god tid
när det blir aktuellt att helt ta bort funktionaliteten från Arena.)
Vi kommer att erbjuda en instruktion för hur det går att använda Liferay-artiklar för puffar, för
de bibliotek som köpt tjänsten.
Boktips – än så länge kan man bara koppla en titel. Liknande titlar finns med automatiskt.
Diskuterar att Axiell skulle kunna skapa ett litet bibliotek av varianter av mallen för boktips – en
instruktion i hur man till exempel byter ut Liknande titlar mot Andra titlar av samma författare.

Roadmap
Biblioteksguiden
Pascal presenterade sina tankar kring Biblioteksguiden, en ny produkt med ett enkelt
gränssnitt som skapas som en separat portalsite i Arena. Siten är riktad mot besökare som
befinner sig i biblioteket, till exempel på meröppet-tider och innehåller praktisk information för
besökarna på olika språk, sökning, dynamiska listor samt evenemang.
Det ska inte gå att logga in utan om låntagaren vill reservera görs detta på mobiltelefonen
via en QR-kod.

Idag är det svårt att skapa skräddarsydda roller för Liferay-behörighet. För att lösa detta
planerar vi att skapa färdigdefinierade roller.
Referensgruppen prioriterar utveckling av Mina sidor högre än Minnesliste-funktionen.

Vision

Pascal presenterade sina framtidstankar kring gränssnittet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Renare och enklare gränssnitt
Inte så mycket knappar
En enda inloggnings-portlet oavsett vilken sida låntagaren befinner sig på
Mer scroll
Bildspelet ersätts med fasta länkar
Mer intuitiv navigering på sajten
Administratörsinloggning via AD/Facebook/Google
Intern chat för administratörer. Även extern chat intressant – till exempel för Meröppetbibliotek?

Inkomna utvecklingsförslag
Utvecklingsförslag från Arena-biblioteken finns åtkomliga via URL:en
https://axiellarena.ideas.aha.io/ideas
Beslut togs om att alla Arena-bibliotek ska ha möjlighet både att rösta på och diskutera
specifika förslag. Mer info kommer att skickas ut separat i höst.

Support
Inga synpunkter från referensgruppen

Utbildning
Inga synpunkter från referensgruppen

Tjänster
Inga synpunkter från referensgruppen

Övrigt
Biblioteken vill bli förvarande inför referensgruppsmöten så att de hinner förbereda sig och
skicka utvecklingsförslag. Axiell skickade information via nyhetsbrev och kan även göra det
via Facebook framöver.
Erika tackade för samarbetet under de gångna åren och kommer inte längre att delta i
referensgruppens möten på grund av annat ansvarsområde. Troligen blir det Martina
Edwardson som tar över platsen.
Tidpunkt för nästa möte är ännu inte fastställd.

