Bibliotekscentrum

InfoTorg Bevakning - Personer
I samma sekund som en ny låntagare registreras hos dig, kan du automatiskt kontrollera och
verifiera att uppgifterna stämmer. Namn, adresser, telefonnummer. InfoTorg Bevakning ser till att
dina register fylls på med dagsaktuella och riktiga uppgifter. Dessutom säkerställer tjänsten att du
löpande får reda på alla förändringar.

Automatisk kontroll av nya låntagare
InfoTorg Bevakning gör att du kan kontrollera att alla
uppgifter som du får in om dina låntagare är uppdaterade och riktiga. Dessutom får du möjlighet att komplettera med telefonnummer. Du väljer vad du behöver veta,
vi ser till att informationen är korrekt.

Automatisk bevakning av förändringar
Efter att du har registrerat en ny låntagare påbörjar vi
en automatisk bevakning. Det betyder att du dagligen
kan hämta hem aktuella uppgifter om alla personer i dina
register.

Varje år sker det en mängd
förändringar i Sverige:
		

1 319 000 personer flyttar

		

92 000 avlider

		

247 000 ändrar namn

		

46 000 utvandrar

Därför är det viktigt med en fungerande
registervård av låntagare

program till program-koppling mellan Mikromarc och
InfoTorg. Sedan bevakas uppgifterna så att alla förändringar som sker, såsom t ex flytt, dödsfall och nytt
telefonnummer, levereras automatiskt till Mikromarc.

Vid nyregistrering av låntagare i Mikromarc registrerar
bibliotekspersonalen bara låntagarens personnummer.
Därefter hämtas aktuell dagsfärsk information med
folkbokföringsuppgifter samt telefonnummer via en

Anslutningen till InfoTorg Bevakning innebär en eliminering av felaktiga utskick om återkrav. Därmed undviks
också de pinsamheter som utskick till exempelvis
avlidna innebär.

Automatisk koppling i Mikromarc 3
Bibliotekscentrum kan i Mikromarc 3 erbjuda sina kunder en möjlighet att bevaka förändringar hos låntagarna. Förändringar som gäller folkbokföringsinformation
och telefonnummer.
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Det innebär att låntagarregistret initialt uppdateras av
InfoTorg så att alla uppgifter stämmer samt att det därefter läggs in en bevakning på alla befintliga låntagare.
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