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Katalógus modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-5675] – Be lehessen állítani a bibliográfiai rekord Média fülén (Média modul 

használata esetén), hogy alapértelmezetten publikus legyen-e vagy ne a kapcsolt média: 

Admin – Beállítások: MEDIA_PUBLIC_DEFAULT_VALUE érték: true/false. Alapértelmezetten 

true, tehát publikus. A kliensben is át lehet állítani, és érvényesülni fog egyből az újonnan 

kapcsolt médiák esetén. 

Kölcsönzés modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7072] - Gyors visszavétel – Sokak kérésére a 2-es verzióhoz is készítettünk Gyors 

visszavétel lehetőséget (a korábbi, 1.10-es verzióban volt egy külön menüpont erre, és 

többen hiányolták a 2-es verzióban) – a Kölcsönzőpulton a Gyors visszavételi mód gombbal 

– jobb alul - van lehetőség átváltani erre a módra, ekkor úgy veszi vissza a dokumentumokat 

a rendszer, hogy nem ír ki közben semmilyen üzenetet (ha késedelmi díj van a könyvön, 

akkor azt a tartozásokhoz hozzáadja, de értesítést nem küld erről a pulton). Akkor lehet 

hasznos, ha például egy nagyobb iskolás csoport hoz vissza könyveket, és a tagok közt nem 

merül fel, hogy helyben kellene ellenőrizni vagy fizetni tartozást. A gyors kölcsönzés módba 

lépést jelzi, hogy piros lesz a kölcsönzőpult kerete. A gomb ismételt megnyomásával ki 

tudunk lépni ebből a módból. Újra aktiválni úgy lehet, ha már megnyitottunk egy olvasói 

adatlapot, hogy az Esc gombbal kilépünk az adott olvasó kölcsönzőpultjából és megnyomjuk 

újra a gombot.  

• [HUNTEKA-5913] - Olvasó ha jótálló, törléskor figyelje, és figyelmeztessen a jótállói 

kapcsolatra a rendszer az olvasó törlési kísérletekor 

• [HUNTEKA-6692] – Hírlevélküldés/ Üzenetküldés - ha van olyan olvasó, aki szerepel a 

kijelölésben, de nem kapná meg a levelet, mert az olvasó adatlapon a hírlevél jelölőnégyzet 

nincs kipipálva-küldjön üzentet a levél létrehozásakor erről a rendszer. (Az üzenet ellenére ki 

lehet küldeni a levelet, ez csak egy figyelmeztetés. Az olvasók keresésénél a Hírlevél: Igen/ 

Nem lekérdezéssel meg tudjuk találni az(oka)t, aki(k)nél nem lenne kipipálva.) 

• [HUNTEKA-7161] – Fájl - Beléptetés – Beléptetés panel fejlesztése: az aktuálisan kiválasztott 

használat okhoz beléptetett felhasználók számát írja ki a rendszer. Ha nincs kiválasztva egyik 

sem, akkor az összes látogatószámot írja ki. 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-7181] - Irányítószám ismétlődése postai levélen – helyesen generálódjon postai 

levél esetén a címzés 

 



Gyarapítás modul 

Fejlesztés: 

• [HUNTEKA-6600] - Gyarapítás - Rendelési tétel - Költséghelyek fül - legyen lehetőség rá, hogy 

a rendszer számolja ki az arányokat abban az esetben, ha több költséghelyet használunk egy 

rendelési tételnél. A Rendelési tételnél ezentúl meg lehet adni a Költséghelyek fülön, hogy 

egy költséghelyhez hány példányt rendelünk és a százalékos arány automatikusan számolódik 

a példányszám alapján. Ha utólag módosítunk a példányszámon, akkor az elejétől kezdve kell 

beállítani újra a példányszámokat. Csak akkor lehet menteni a rendelési tételt, ha lefedtük az 

összes példányt a költséghelyeknél. Ha egy költséghelyet használunk, az összes rendelt 

példányszámot kell beírni. Ha több példányt írnánk be, mint az összes rendelt példányszám, 

azt nem engedi a rendszer. 

OPAC 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7121] – Legyen rá beállítási lehetőség, hogy a feldolgozás alatti példányok 

megjelenjenek az OPAC-on. Ezt az Admin – Könyvtárak – Megjelenít ablakban lehet beállítani 

a Feldolgozás alatt állapot használata alatt. Alapértelmezetten nincs kipipálva. 

Média modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-5817] - Média - ha nem megfelelő űrlapra/ típusba töltenének fel médiát (pl. képet 

szöveges dokumentumként), küldjön erről hibaüzenetet a rendszer.  

A jelenlegi működés szerint a következő típusoknak van külön űrlap, ezeket a saját űrlapon 

lehet feltölteni: kép-fájlok (Új kép), videó-fájlok (Új videó) és PDF (Új pdf). Ha ezektől 

különbözőt, pl. doc-ot vagy docx-et töltenénk fel, akkor az Új média űrlapot kell választani, és a 

Média típusa ekkor „egyéb” (ettől a verziótól ez az alapértelmezett beállítás).  

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-6981] - First media hívás hibája: akkor is az első képet adja ki, ha az nem publikus  

• [HUNTEKA-7039] - SEARCH_ENTITY_ / CATALOG_MEDIA_SELECT médianélküliség vizsgálata 

nem teljes 

MédiaWeb 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7175] Ha nem történt feldolgozás a feltöltés után, a Kézi feltöltésű csomag 

állományainak státusza csomag zárás után elvetve legyen, hogy látni lehessen, hogy ezek nem 

kerültek feltöltésre a HunTékába 

• [HUNTEKA-7168] - Keresés - keresőoldalon az értéklisták legyenek érték szerint betűrendben 

(pl. felhasználónevek) 

• [HUNTEKA-7069] – Egyező feltöltési stratégiánál a nem egyező médiák státusza Elvetve-re 

módosul, hogy egyértelmű legyen, hogy ezek nem lettek feltöltve 

• [HUNTEKA-7167] IMPORTOK listán is legyen kék link a csomagnév 

RFID 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7219] - SIP2 Endsession minden belépési próbálkozás után 

• [HUNTEKA-7120] - RFID - karanténban állapot helyes kezelése 



Hibajavítás 

• [HUNTEKA-6997] – Az előjegyzett könyv visszavétel után legyen félretéve állapotban, s ne 

elérhető 

• [HUNTEKA-7169] - SIP2 kapcsolat ne vesszen el touch tenant / beállítások újratöltése után  


