
Változásjegyzék
HunTéka/ Qulto 2.15

Hibajavítás
Katalógus

• [HUNTEKA-6813] - Apasztási csomag lezárása – helyesen állítódjanak át rejtettre a kiürült 
bib rekordok. 

Kölcsönzés
• [HUNTEKA-6753] - Lefoglalható példányok száma - figyelmeztetés küldése – csak akkor 

küldjön, ha túllépte a limitet
Admin

• [HUNTEKA-6840]  - Ünnepnap beállításai – különüljön el fiókkönyvtáranként

Fejlesztés
Admin

• [HUNTEKA-6794] - Olvasói adatok importálása -  kiegészítés: PIN kód és Egyéb értesítés 
beállítása – egyelőre mindkettőt az oszlopokból lehet kiválasztani; egy következő fejlesztés 
lesz, hogy az Egyéb értesítést tömegesen be lehessen állítani a Bejelentkezhet-hez hasonlóan

Kölcsönzés
• [HUNTEKA-6790] - Üzenetküldés (hírlevél küldése) - érvényesüljön az olvasói adatlapon 

beállított nyelv: úgy lett megvalósítva, hogy ha különböző nyelvek vannak beállítva az adott 
levélhez és van olyan olvasó, akinek pl. az angol nyelvű menne ki, akkor feljön az 
üzenetküldéskor mindkét nyelvű levél szerkesztésre és az Elküld-re kattintva küldi ki.

• [HUNTEKA-6750] - Kölcsönzőpult - Félretétel kölcsönzésekor üzenet – ne küldjön akkor, ha 
az az olvasó kölcsönzi, akinek félre lett téve

• [SUP-1100] - Éves statisztika módosítása az új igényekhez – korcsoportok átalakítása a 
beiratkozottak számánál

• [HUNTEKA-6734] - Értesítési szintre keresés az Olvasók keresésénél: Jelenlegi értesítési 
szint a feltétel neve.

Katalógus
• [HUNTEKA-6818] - Feldolgozás alatti állapotú példányok - elérhetővé lehessen tenni az 

összeset egy listában  - mind az F9 kereső találati listájában, mind a Böngészés – Feldolgozás 
alatti példányoknál – A működés hasonló a tételek exportálásához: ha nem jelölünk ki semmit, 
és az Elérhetővé tesz-re kattintunk, megkérdezi, hogy mindet kívánjuk-e elérhetővé tenni

• [HUNTEKA-6811] - Fordítások lekérdezésének optimalizálása 
[HUNTEKA-6773] - Kat. - Rekordok karbantartása - csoportos pld. művelet – 
példányállapotok – csak ezekkel a példányállapotokkal ne lehessen műveletet végezni: törölve, 
kölcsönözve, szállítás alatt  

Periodika:
• [HUNTEKA-6799] - Periodika - füzetpéldányok lelőhelye- helyesen generálódjanak a 

periodika címeknél csatolt lelőhelyek szerint

OPAC
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• [HUNTEKA-6703] - OPAC hosszabbításnál téves üzenet – ha mindet kijelöltük és úgy 
hosszabbítottunk, előfordult, hogy ha valami miatt nem sikerült a hosszabbítás, akkor is 
sikerességről szóló üzenet érkezett

• OPAC-2313 – német nyelvű változat – statisztikai adatok feliratának szövege - javítás
• OPAC-1015 - OAI Sync adatbázis megvalósítása
• OPAC-2233 - 3D nézegető világítási lehetőség kikapcsolása

RFID

• [HUNTEKA-6160] - Előjegyzett példányok önkölcsönzőben történt visszavétele után küldjön 
értesítőt a könyvtárosnak 

• [HUNTEKA-6815] - Keresés RFID tag-re az F9-es keresővel 
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