
Változásjegyzék 

HunTéka/ Qulto 2.17 

Hibajavítás 

Katalógus 

HUNTEKA-7010 - F2 keresés - Rekordok exportálása rendben működjön 

Kölcsönzés 

HUNTEKA-6957 Üzenetküldés - Új gombbal - látsszon az értesítés szövege az 

Értesítések böngészésénél  

RFID 

HUNTEKA-6214  -  feltöltött lista böngészése – helyesen történjen az ugrás 

Fejlesztés 

Katalógus 

SUP-4558 - A lezárt és nyitott leltáraknál legyen ugrás lehetőség az első oszlop tartalmára 

HUNTEKA-6251 - Csoportos példányművelet – új mezők: az információhordozó és a 

szakcsoport tömeges megváltoztatása – a Karbantartás – Csoportos példányműveletnél és az 

F9-es kereső találati listáján is 

Média 

HUNTEKA-6793 -Média csatolása böngészéssel – legyen itt is Új PDF gomb 

Kölcsönzés 

HUNTEKA-6946 - Olvasói adatlap: Hírlevél - jelölőnégyzet - működés meglevő 

fejlesztéshez igazítása: ha nincs kipipálva a hírlevél az olvasónál, akkor ezen túl nem kerül a 

címzettek közé a neve még akkor sem, ha ki van választva a levél küldésekor; tehát így is 

biztosítható (az Egyéb értesítés: Nem beállítása és lekérdezése mellett/ helyett), hogy jelöljük, 

ha a felhasználó nem szeretne levelet kapni a könyvtártól 

HUNTEKA-6566  - Kölcsönzőpult színezése újratöltéskor is helyesen jelenjen meg 

OPAC 

OPAC-2520 – Zotero kompatibilitás kibővítése: most már a találati listában is megjelenik a 

Zotero eszköztárán a mappa ikon, amely segítségével kijelölhetjük, hogy mely elemeket 

szeretnénk a Zotero-ba menteni 

OPAC-2538 - Online regisztráció megvalósítása (PEAS-en lehet kérni a funkció 

bekapcsolását) 

OPAC-2559 - Kétrétegű PDF kezelési lehetőség – kibővített funkciók a találati listában 

(elektronikus dokumentumtárral rendelkezőknek) 



OPAC-2580 - Hanganyagnál megjelenjen a "Letöltés" gomb és az elnevezés 

OPAC-2622 - Felhasználó a rekord leírást megnézve is tudja az adott rekordot kosárba tenni 

(a Részletekre kattintás után), ne csak a találati lista nézetben 

MédiaWeb 

HUNTEKA-7021 - Médiaweb - Saját importjaim listán csak a belépett felhasználó 

importjai látsszanak (az Admin felhasználó láthatja csak mindenkiét) 

HUNTEKA-6867 Médiaweb - lapozható lista a Saját importjaim és Digitális állományok 

felületen:  

A saját feltöltéseim (és ezen belül a zip-ben csomagolt állományok tartalmának is) lapokra 

való tagolódásának megvalósítása: alapértelmezetten 10 listaelemet jelenít meg, de több is 

megjeleníthető egyszerre a beállítás változtatásával 

HUNTEKA-6945 - A fájl feltöltésekor akkor is elfogadja az OPAC a médiát, ha vessző 

van a fájlnévben 

HUNTEKA-6908  - Törlés lehetővé tétele a webes felületen 

 


