
Változásjegyzék 
HunTéka/ Qulto 2.22 

Katalógus modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-5984] - Szállítás - azonnali érkeztetés a fiókkönyvtárba megvalósítása 

ahhoz, hogy ne kelljen a cél lelőhelyre belépve érkeztetni a szállításra küldött 

példányokat. A használatához ezt az új menüpontot kell kiosztani: [KAT] Azonnali 

érkeztetés. Csak akkor van jogosultsága a felhasználónak erre, ha ez ki van osztva.  

A funkció a következőképp érhető el: a Szállítás - Aktív szállítási tranzakciók 

ablakban lett egy új gomb: Jóváhagy és érkeztet – ezt kell használni az azonnali 

érkeztetéshez 

• [HUNTEKA-7367] - Keresés ár alapján: F2-es keresőben a bib.rekordba írt árra 

kereshetünk, F9-es keresőben a példányrekordba írt árra 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-6589] - Átszállítás - Csak saját – érkeztetés javítása az Ide küldött 

szállítási tranzakcióknál 

Kölcsönzés 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-6772] - Admin - Könyvtárak - Beiratkozás hosszabbításának 

engedélyezése - legyen false alapból 

• [HUNTEKA-7205] - Karanténban állapot használatakor - előjegyzett dokumentum 

visszahozatalánál írja ki a kölcsönzőpulton, hogy kinek lesz félretéve 

• [HUNTEKA-7351] - Kölcsönzőpult olvasói nevek beemeléséhez megjelenítés 

gyorsítása 

• [HUNTEKA-7087] – Beállítható, hogy duplázódhatnak-e az e-mail címek az 

Olvasóknál. Alapbeállítás szerint igen. Az Admin – Beállításoknál lehet módosítani: 

ALLOW_DUPLICATE_EMAIL : true/false . true = lehet több olvasónál ugyanaz az 

e-mail cím; false = nem lehet több olvasónál ugyanaz az e-mail cím.  

Ez a beállítás a mobil applikáció miatt fontos, mert nem fogja tudni használni a 

mobilos programot az, akinek az e-mail címe többször is szerepel a HunTékában. 

Hibajavítás 

•  [HUNTEKA-6444] – A példánynál szereplő kártérítési díj kölcsönzőpulton történt 

apasztási csomagba helyezés esetén kerüljön be a tartozások közé  

•  [HUNTEKA-6771] - OPAC hosszabbítás engedélyezése lejárt kölcsönzés esetén – 

működés logikusabbá tevése 
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• [HUNTEKA-6873] - UNIMARC XML export megjelenítése UNIMARC TAB-on 

(ahol használják) 

• [HUNTEKA-7214] - Postaköltség tartozás az aktuális levélen is látsszon 

• [HUNTEKA-7304] - Olvasó törlése működjön anonimizált módon is 

 

Admin 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7277] - Automatikus levelekben könyvtáros aláírása: a felhasználóknál 

bevezetésre kerül a vezetéknév és utónév mező, ebből veszi az aláíráshoz a makró a 

nevet (nem mindenhol használják) 

Média modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7283] - MediaWeb-Transkribus felöltés async + logolt megvalósítása 

• [HUNTEKA-5672] - A média méretnél meg lehessen adni, hogy milyen típusú 

médiára akarjuk alkalmazni a szabályt 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-6779] - Jogosultságok - Média jogosultságok gomb – jogosultság 

kiosztása – duplázódó értékek javítása 

• [HUNTEKA-7215] - Médiaweb belépés – működjön saját felhasználóval is 

Gyarapítás 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-7276] - Gyarapítás - ár mező érkeztetés után a példány űrlapon kerekítve 

jelenik meg 

• [HUNTEKA-7394] - Gyarapítás - Rendelési tétel rendelési csomaghoz kapcsolásakor 

eltűnik az alapértelmezések fülről a tartózkodási lelőhely és a lelőhely 

OPAC 

Fejlesztés 

• OPAC-2462 – Hírlevélre fel-és leiratkozás az olvasóknál: a Saját Könyvtár – 

Személyes adatok űrlapon van lehetőség erre. 

• Online regisztráció – űrlap mezők kötelezőségének módosítása, nem kötelezőség 

jelzése; új adatmező: Olvasói besorolás. Az itt megadott érték a További 
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megjegyzésekbe kerül az olvasó adatlapján. Azt hivatott segíteni, hogy a könyvtáros el 

tudja dönteni, melyik olvasói osztályba iratkoztassa be.  

• A találati listán emelje ki sárga háttérszínnel a találatot.  

• Szerb nyelv felvétele 

• Automata kitöltés a keresőmezőkben: nem írja ki ezen túl a besorolási adatokra 

keresve, hogy mennyi cím kapcsolódik a besorolási rekordhoz 

 


