
Változásjegyzék 
HunTéka/ Qulto 2.21 

Fejlesztés 

Általános 

• [HUNTEKA-7260] - Webstart oldal igazítása - automatikus és Windows hta-telepítés 

levétele (elavult megoldások voltak) 

Kölcsönzés modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7288] - Olvasói adatlap - hírlevél jelölőnégyzet - állítható legyen az 

alapértelmezés új olvasó felvitelekor. Adminisztrátori jogokkal rendelkező be tudja 

állítani: Admin – Beállítások - NEWSLETTER_DEFAULT_VALUE : true / false. 

true=be van pipálva új olvasó létrehozásakor; false=nincs bepipálva új olvasó 

létrehozásakor. A beállítás megváltoztatása és mentése után rögtön a megadott módon 

fog működni. 

• [HUNTEKA-7256] - Félretétel kezelése, ha ütemezett feladat zárja a karantén státuszt 

• [HUNTEKA-7281] - Településeknek és megyéknek alternatív név mezők 

Javítás 

• [HUNTEKA-6241] - Külső Jótálló törlési hiba – hibaüzenet jelenjen meg, ha 

olvasóhoz kapcsolt külső jótállót törölnénk 

Katalógus modul 

Javítás 

• [HUNTEKA-7207] – A háttérben levő státuszok-információ megfelelő időben 

frissítése 

• [HUNTEKA-7246] - Részletes leltárkönyvben ár formázása – esetenként hosszú 

tizedesjeggyel jelent meg a beszerzési ár 

Periodika modul 

Javítás 

• [HUNTEKA-7261] - Füzetek érkeztetése - ugrás a számok szerint helyesen működjön 

Média modul 

https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7260
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7288
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7256
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7281
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-6241
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7207
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7246
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7261


Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7209] - A HunTékán belül a média feltöltésnél (pl. új kép, új PDF) az 

alapértelmezett Hozzáférési mód előre beállítható legyen (tehát ezen állva nyílik meg 

az űrlap). Adminisztrátori jogú felhasználók is beállíthatják: Admin – Beállítások: 

MEDIA_ACCESS_MODE ; értékei: none/ public/ restricted/ internal/ 

forLoggedInUser/ notDownloadable = (none-üres/ publikus/ védett/ belső/ csak 

bejelentkezett felhasználó számára/ nem letölthető) 

• [HUNTEKA-7227] - Tranksribus -> Git script implementálása 

• [HUNTEKA-7298] - Új média feltöltésekor legyen kötelező a Hozzáférés 

szabályozása - Hozzáférési mód (az OPAC miatt szükséges beállítás: csak akkor 

jelenik meg a média az OPAC-on nyilvánosan, ha publikusra van állítva) 

Javítás: 

• [HUNTEKA-7162] - Bib.rekord törlésekor a média-kapcsolat is meg legyen szüntetve 

(a média maga nem törlődik, csak a kapcsolat, ami egyébként akadályozná a média 

törlését) 

RFID 

Fejlesztés 

•  [HUNTEKA-7212] - Pin kódok titkosítása az adatbázisban 

Névtér modul 

Hibajavítás 

•  [HUNTEKA-7230] - SRU keresés javítások 

OPAC 

Fejlesztések 

• [HUNTEKA-7236] - Online beiratkozás – a HunTéka felületén lehessen állítani, hogy 

melyik lelőhely jelenjen meg az online beiratkozási űrlapon: az Admin – 

Könyvtárakból elérhető Lelőhelyek tulajdonságainál szabályozható az Online 

regisztráció igen/nem paraméterével (alapértelmezésben nem jelenik meg egyik 

lelőhely sem) 
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