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Ska skolorna vara i samma kontoorganisation som kommunbiblioteket eller ska de vara i en egen?
Möjligheter och konsekvenser.
Samma kontoorganisation (KO)
1. Det går att låna ut böcker från stadsdelsbiblioteket till skolan, lika enkelt som
mellan olika stadsdelsbibliotek.
2. Det går att ha ett reservationssamarbete mellan stadsdelsbiblioteket och
skolan.
Ett låntagarkonto (gemensamt för kommunbiblioteket och skolan)
1. Det går bara att ha en låntagarkategori (Skola i FreeLib) och en
låntagargrupp (Klass i FreeLib) per låntagarkonto.
2. Det går bra att ha flera lånekort eller dylikt kopplade till ett låntagarkonto.
3. Lånen blandas på kontot, men det står var böckerna är utlånade (skolan
respektive kommunbiblioteket)
4. Eleven kan låna böcker på samma lånekort på kommunbiblioteket och i
skolan.
5. Om man vill importera elevregister (ProCapita, Extens med flera) till BOOKIT/FreeLib ska man bara ha ett låntagar-konto per elev. Vill man samtidigt
behålla en speciell låntagarkategori för kommunbibliotekets räkning (t.ex.
Vanlig eller Talbokslåntagare) kan man använda det som heter Låntagargrupp
i BOOK-IT (samma som Klass i FreeLib) och ange såväl Skola som Klass där.
Exempel: Backakolan, 1a

Två låntagarkonton för elever
1. Man kan ha två olika låntagarkonton per elev med olika låntagarkategorier,
en för kommunbiblioteket (till exempel Vanlig) och en för skolan (till exempel
Backaskolan, Elev).
2. Lånen från kommunbiblioteket och skolan blir separerade på låntagarkontona.
3. Det går bara att ha personnummer på ett av låntagarkontona.
4. Man måste ha olika lånekort.
5. Det går inte att både ha kommunens SPAR-uppdatering och import av
elevregister eftersom båda kräver personnummer.

Olika kontoorganisationer
1. Man kan inte låna ut/låna om eller återlämna varandras böcker. För att kunna
låna ut material som ägs av en KO på en annan KO, måste man göra en
tillfällig lokalisering eller ett fjärrlån.
2. Det går inte att ha reservationssamarbete mellan KO.
3. Man delar på den allmänna låntagarinformationen men ett låntagar-konto
måste aktiveras på varje konto-organisation där låntagaren ska ha möjlighet
att låna.
4. Katalogposterna är också gemensamma för olika konto-organisationer,
däremot inte beståndet.
5. Lånestatistiken från den KO som tillfälligt lokaliserar sitt material till en annan
KO hamnar där den är tillfälligt lokaliserad.
6. Det går bra att importera elevregister, oavsett om kommunbiblioteket
använder SPAR-uppdatering eller inte.
.

Allmänt & blandat
PIN-kod
Samma PIN-kod till skol- och kommunbibliotek oavsett om eleven har låntagarkonto
i samma KO (dock inte om eleven har två låntagar-konton på samma KO) eller på
olika KO.
Lån, reservationer och krav
Samma KO: Om man har ett gemensamt låntagarkonto för både skol- och
kommunbibliotek ser man alla lån i BOOK-IT och FreeLib (och eleven ser dem i
BOOK-IT PUB) oavsett var de är utlånade. I FreeLib kan man till exempel ge läraren
en behörighet så hen inte kan se vilka lån eleven har hemma.
Reservationerna syns i klienten respektive BOOK-IT PUB på respektive
kontoorganisation (till skillnad från lånen).
Kraven skrivs ut från respektive enhet det vill säga skolan och kommunbiblioteket
sköter sina egna krav.
Olika KO: Om eleven är aktiverad på båda KO, är lånen separerade det vill säga på
kommunbiblioteket (BOOK-IT) ser man bara de titlar eleven har lånat där, och på
skolbiblioteket (FreeLib) ser man bara lånen på skolan. Kraven sker per KO och
enhet.
Eleven ser själv alla sina lån via skolans eller kommunbibliotekets BOOK-IT PUB,
oavsett om lånen har skett på skolan eller på kommunbiblioteket.

