Frågor och Svar från användarträffen

Cilla Ingvarsson 09:20 AM
Går det att skapa relationer mellan arkivbildare i olika depåer?
Leif Nilsson 09:26 AM
Svar ja.
Mia Nilsson 09:22 AM
Vad innebär begreppet grupp?
Maria Lindquist 09:25 AM
Man kan göra en arkivbildargrupp som innefattar andra underliggande arkivbildare.
Micaéla Rauséus 09:34 AM
Kan man på något enkelt sätt skapa många placeringar? T.ex om man vill skapa placeringar som är
hyllplan och ska heta 1:1:1:1, 1:1:1:2, 1:1:1:3 osv. Eller måste man skapa dem en och en?
Maria Lindquist 09:38 AM
I nuvarande version kan man inte det. Men vi jobbar fortsatt med utveckling av placeringsmodulen
och tar med din fundering kring detta och klurar på om vi kan lösa det framåt.
Anonymous Attendee 09:49 AM
Kan man ha montjänsten OCH den vanliga, eller måste man välja? Tänker att den vore bra till vissa
anställda.
Leif Nilsson 09:54 AM
Nej, det handlar ju om att man flyttar sin databas till molnet och har man kvar sin databas lokalt
också, får man två databaser att jobba mot.
Anders Appelqvist 09:51 AM
På vad sätt är molnet svenskt?
This question has been answered live
Anonymous Attendee 09:59 AM
Blir det samma kostnad med molntjänsten jämfört med den vanliga?
Maria Lindquist 10:02 AM
Prismodellen kommer att vara sådan att ni fortsätter att betala licensavgiften årsvis för nyttande och
support.
För tjänsten betalar ni en grundavgift på 360 kr i månaden samt en användaravgift på 100 kr per
användare och månad.
Vi erbjuder en mängdrabatt till er som har fler än 10 användare så från och med användare nr 11
betalar ni 50 kr/mån i användaravgift.

Monica Länsberg 10:09 AM
Angående Visual Arkiv som tjänst? Kan man nyttja detta även om man har Google workspace som
digital plattform?
Jean-Pierre Farhadian 10:11 AM
Ja, absolut. Det finns ingen koppling till Google workspace. Visual Arkiv är en självständig tjänst
Elisabeth Fahrman 10:34 AM

Till Leif. Igår snackade vi om ett önskemål för framtiden: Att kunna välja att söka i flera olika depåer
vid fritextsök. Vi har många depåer som kan ha info om det man söker och det är så knöligt att
behöva söka igenom flera en och en. Sällan behöver vi dock söka i alla, vilket såklart är möjligt nu.
Men då blir träffarna alldeles för många. Men att välja upp till 5 att söka i samtidigt vore superbra!
Leif Nilsson 10:36 AM
Tack för din synpunkt!
Vi tar till oss det och ser om det finns möjlighet att införa en sådan lösning.
Micaéla Rauséus 11:02 AM
Kan man inte se placeringen redan i sökträffen?
Rebecka Jidegren 11:16 AM
Som sades live så syns bara namnet på sökträffen idag, men vi har noterat detta och sparar det som
en synpunkt för utveckling av framtida funktionalitet :)
Micaéla Rauséus 11:03 AM
I Träfflistan, menar jag så klart. :)
Rebecka Jidegren 11:16 AM
Se tidigare svar
Anonymous Attendee 11:04 AM
Kan visual arkiv sök användas av allmänheten eller bara internt?
Maria Lindquist 11:07 AM
Man kan publicera sina förteckningar på internet till allmänheten
Annelie Söderberg 11:08 AM
Hur får vi information om när det finns uppdateringar av Visual Arkiv Sök?
Maria Lindquist 11:08 AM
Vi annonsera alltid detta på vår hemsida
Annelie Söderberg 11:09 AM
Det vore bra om det kunde gå ut ett mail om detta.
Maria Lindquist 11:21 AM
Vi tar till oss önskemålet. Vi brukar dock inte maila ut om nya versioner varken gällande Visual Arkiv
eller Visual Arkiv Sök. Jag lovar dock att maila ut ett riktat mail nu om aktuell version av VA sök nu
efter användarträffen.
Micaéla Rauséus 11:09 AM
Jag frågar eftersom det är viktigare för oss att se placeringen än att se depån, för att den ska bli
användbar för oss. Nu är listan egentligen inte till någon hjälp när man vill gå ner och hämta fram
volymerna.
Maria Lindquist would like to answer this question live.
Rebecka Jidegren 11:17 AM
Som sades live så syns bara namnet på sökträffen idag, men vi har noterat detta och sparar det som
en synpunkt för utveckling av framtida funktionalitet :)
Anonymous Attendee 11:13 AM
Så det går alltså inte att använda sig av visual arkiv sök om man inte har Visual arkiv som molntjänst?
Kim Kehoe 11:15 AM
Man kan göra både och. Det är även möjligt att installera Visual Arkiv Sök lokalt, hos er
Micaéla Rauséus 11:13 AM

Det vore toppen! Sedan är det önskvärt att man kan välja om manm vill visa placeringen när man
publicerar förteckningen.
Rebecka Jidegren 11:18 AM
Det finns som kundinställning redan idag att kunna välja om placering och placeringsanmärkning ska
visas.
Annika Hedlund 11:24 AM
Förtydligande: antal etikettrader
Maria Lindquist 11:26 AM
Det går att välja bort block. Ytterligare block än de som finns dvs 8.
Helena Lindahl 11:25 AM
Snarare om Arkivbildare måste vara 5 rader. Kan man ändra till att bara vara 3 rader?
Leif Nilsson 11:41 AM
Det är fast antal rader, 5 st.
Mia Nilsson 11:26 AM
Vi vill t ex kunna ändra antalet rader, så vi har 5 rader arkiv
Leif Nilsson 11:42 AM
Vi tar till oss det och ser om det går att utöka antal rader.
Erik Thorsten 11:26 AM
kan man ha fler än 2 rader för anteckningar på ettiketen?
Leif Nilsson 11:43 AM
Även där får vi titta över om det går att utöka.
Mia Nilsson 11:30 AM
Finns det möjlighet att ändra storlek och typsnitt i etikettexten?
Leif Nilsson 11:44 AM
Ja, jag kanske visade det lite för snabbt men det går att ändra för respektive block.
Helena Lindahl 11:35 AM
Det skulle alltså vara smidigare om innehål och antal rader var separerade, så att man själv kan välja
antal rader istället för att de ska vara fördefinerade.
Leif Nilsson 11:49 AM
Tack för din synpunkt. Vi har tänkt på det själva tidigare men det är en lite större åtgärd som vi inte
har prioriterat men vi får ta ett nytt grepp om detta.
Anonymous Attendee 11:36 AM
Går det att kopiera volymanmärkningen till etikettexten för flera volymer samtidigt, ex. en hel serie
på en gång?
Maria Lindquist 11:37 AM
Inte i dagsläget men massredigering av volymer är något vi planerar att titta på under nästa år.

