Frågor & Svar Mediawebben

Varför byter ni system för att boka och visa film?
Det finns flera orsaker. En är att SLI, som levererade det förra systemet, också byter system. Eftersom detta nya
system var snarlikt det vi bytt till och att vårt system är flexiblare gjorde att vi passade på att byta.

Varför hittar jag inte det jag söker?




Det kan bero på flera orsaker. En är att sökningen inte fungerar på samma sätt som tidigare så man
måste helt enkelt lära sig och vänja sig vid det nya.
En annan orsak är att ämnesklassificeringen i nya systemet är nytt. De gamla systemen, ”SAB” och
”KDB” är på väg bort och ersätts av ett nytt, ”MLR”. Detta gör att filmer kan ligga under andra ämnen
nu än tidigare.
En sista orsak är att det tar mycket tid att få över alla resurser (mer än 16000) från det gamla systemet
så riktigt alla filmer är inte inne eller har korrekt information ännu. Därför ber vi er höra av er om ni
saknar något. Då kan vi ge er snabb hjälp.

Hur söker jag?
Man söker på två sätt:
1.
2.

Man kan skriva sökord eller sökfraser i sökrutan.
Man kan också filtrera resurser genom att klicka i urvalsrutan till vänster.

Se vidare här: http://bollnas.se/images/Mediecentrum/PDF/sokning2.pdf

Varför är inte sökningen som förut?
Av flera olika skäl har vi valt det system vi har nu. Dels är det som tidigare sagt för att ämnesklassificeringarna
”SAB” och ”KDB” är på väg bort och dels för att fler och fler andra webbtjänster använder samma sökteknik. T
ex UR, Skolverket, Mina Bibliotek och även det nya system SLI byter till (SLI är leverantör av det gamla
systemet Mediecentrum tillhandahöll).
Exempel:
Utbildningsradion (UR)
Skolverket – Sök i Spindeln
Minabibliotek.se
Ett viktigt skäl till att vi byter (och andra) är att det har visat sig att det går snabbare att hitta relevanta resurser
med denna teknik när man vant sig.

Varför öppnas filmer och annat vi vill boka i nya flikar?
Vi har valt att helt skilja på söksystemet och boknings/visningssystemet. Söksystemet söker inte bara i vårt
sortiment (Mediecentrum) utan i flera andra källor (Länkskafferiet, LRE, Youtube). Dessa andra källor har ingen
navigering tillbaka till vår söksida. Därför valde vi att skilja på sök och bokning samt att resurser öppnas i en ny
flik.
Systemet dras fortfarande med några barnsjukdomar. Framför allt så saknas fortfarande ett fåtal av
våra resurser samt att det för vissa inte ännu går att lägga till favoriter. Men det är saker vi har koll på
och hoppas lösa inom kort.
Funderar du över något så kontakta oss
mediecentrum@bollnas.se eller tel: 0278-250 76 (telefontid 13:00 – 16:00)

