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Kölcsönzés modul 

Javítás: 

• HUNTEKA-7057 - Kölcsönzőpult más tétel vonalkóddal való visszavételekor is 

megmaradjon a kölcsönzés sorába beírt megjegyzés 

• HUNTEKA-6775 - Kölcsönzőpult - kölcsönzéskor ne a vibráljon a kölcsönzőpult 

Fejlesztés: 

• HUNTEKA-7041 - Karanténban példányállapot bevezetése – be lehet állítani, hogy 

a visszavételkor hány napos karantén legyen az alapértelmezett, alapbeállítás szerint 0. 

A PEAS-ben kérjük jelezni, ha használni szeretnék a funkciót, és átállítjuk az 

alapértéket a kívánt számra. A dokumentumok visszavételekor egyedileg módosítható 

ez a napok száma.  

• SUP-4677 – Kölcsönzési tranzakciók keresése: ne csak a kölcsönzéskori olvasói 

osztályra lehessen keresni, hanem arra is, hogy az adott olvasói osztály olvasóinak 

milyen kölcsönzései vannak az olvasói osztálytól függetlenül. A szempontoknak 

megfelelően átnevezésre került a keresőfeltétel: Osztály (kölcsönzéskor); Osztály 

(bármikor) 

Katalogizáló modul 

Javítás 

• HUNTEKA-7040 - Karbantartás - Csoportos példányművelet - Tartózkodási lelőhely 

helyesen emelődjön be 

OPAC 

Fejlesztés: 

• HUNTEKA-7036 - A fiókkönyvtáraknál beállított nyitva tartás és elérhetőség 

megjelenjen az OPAC főoldalán (az Admin – Könyvtárak – Fiókkönyvtárak – 

Nyitva tartás gombbal lehet módosítani a megjelenő beállítást; az Elérhetőségre 

vonatkozókat szintén itt, a fiókkönyvtárt kiválasztva és a Megjelenít gombra kattintva) 

– Ennek a funkciónak az aktiválását a PEAS ügyfélszolgálaton lehet kérni. 

• HUNTEKA-6770 - OPAC-on történt előjegyzés és félretétel tranzakciókról (új 

előjegyzés/ félretétel és meglevő lemondása) e-mail értesítés küldése a könyvtárnak 

– !Fontos: aki engedélyezi az olvasóknak a félretételt és az előjegyzést, és szeretné 

igénybe venni ezt a funkciót, az Admin – Könyvtáraknál használatban levő SMTP 

szerveren beállításainál kell a válasz e-mail címnél megadni (ha még nincs), arra fog 

érkezni ez a levél; illetve kérjük a PEAS-en jelezzék nekünk, ha itt nem volt beállítva 

semmi és beállították vagy meg lett változtatva a meglevő érték, mert kell egy 



üzemeltetési feladatot is elvégeznünk, hogy érvényesüljön. Valamint azt is be kell 

állítanunk, hogy az levélszövegben az OPAC-link helyesen jelenjen meg. 

• ABC sorba rendezhetőség a rekord leírás oldalon, illetve a találati lista oldalon a 

következő felsorolt mezőknél (a PEAS-en lehet kérni ezeknek a beállítását): 

o Melléktételek 700, 710, 711, 730 

o Név és cím tárgyi melléktételek 600, 610, 611, 630 

o Tárgyszó 650 

o Földrajzi név - tárgyi melléktétel 651 

o Formai tárgyszó 655 

• Az olvasói bejelentkezés utána a személyes adatok oldalon a beiratkozott 

fiókkönyvtár(ak)ba való nyitva tartás megtekintési lehetősége hetekre bontva. 

• Nem közvetlen linkek láthatóbbá tétele: a besorolási rekordoknál változott a 

megjelenítés: ha a névre kattintunk bejön a találati lista, ha a mellette, zárójelben lévő 

részletekre, akkor pedig az besorolási rekord leírása  

Média modul  

Javítás 

• HUNTEKA-7100 - a példányhoz csatolt médiák is rendben megjelenjenek az OPAC-

on. 

• HUNTEKA-7099 - Csatolt Média felől a PDF megjelenítésekor a média típusú 

űrlappal hozza fel PDF helyett – helyesen PDF űrlappal jelenjen meg 

• HUNTEKA-7098 - PDF újra-vízjelezés javítása 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-7038- PDF esetén az OPAC-on szabályozni lehessen, hogy csak belépés 

után lehessen megnézni a PDF-eket: ha a média űrlapján a Hozzáférés módjánál a 

Bejelentkezett felhasználó számára módot választjuk, akkor csak a bejelentkezett 

olvasók fogják elérni az adott PDF-et 

• HUNTEKA-7061 - Médiaweb - Keresés létrehozása 

 

 

 


