
Fejlesztés 

Katalógus modul: 

• Apasztási csomagon keresztül apasztás - megerősítés kérése az apasztási csomagtól 

eltérő lelőhelyű tételek beolvasásakor 

• Kallódóvá tételnél intelligens kezelés – törölve, apasztás alatt és hiba állapotú rekordot 

ne lehessen kallódóvá tenni; ne lehessen kallódó példánnyal műveletet végrehajtani 

(kivéve az apasztást) 

• Kallódó állapot - lehessen apasztási csomagba tenni 

• HunTéka ne álljon le sok szálon való Z3950 forrás kapcsolódás esetén 

• Főnapló: főnapló típusa: „alapértelmezett” előre ki legyen választva; Lelőhely 

alapértelmezett beállítása – konfigurálható, hogy legyen-e (az ügyfélszolgálattól lehet 

kérni) 

• Apasztási csomag - apasztási csomagszám számozása 10 után is folytatódjon 

• Kölcsönzőpult táblázat rekordjainak színezése lelőhely alapján 

• Beemelős doboznál több soros beviteli szövegnél legyen szóköz új sor esetén 

Kölcsönzés modul: 

• Olvasói adatok: ne másolódjon a levélcímbe automatikusan a lakcím 

• Hírlevélről való leiratkozás lehetősége (Kölcsönzés > Keresés > Olvasók 

menüpontban a keresés után, ha hírlevelet akarunk küldeni, akkor azoknak az 

olvasóknak nem küldi ki, akik leiratkoztak róla (olvasói adatlapon – Személyes adatok 

fül - lehet ezt beállítani) 

• Listák - Késedelmes olvasók – ki lehessen választani az olvasói osztályt 

• Félretett dokumentum kölcsönzése: az Új kölcsönzés gombbal is írja be automatikusan 

a végdátumot 

• Anonimizált törlési művelet kiegészítése: törlődjön az egyéb azonosító 

• Online regisztráció fejlesztése (licenszdíjas) 

• Aktív előjegyzések - lista megjelenítésének optimalizálása (sebesség javítása) 

• Véletlenszerű olvasói rekord jelszó módosítás javítása – olvasói rekord szerkesztése 

esetén megmaradjon a beállított jelszó 

• Kölcsönzőpult táblázatnak lelőhely szerinti rendezés lehetősége (az oszlopfejlécre 

kattintva) 

• Könyvtárközi kölcsönzés – a Könyvtárközi kérés panelen két új mező a Másolat alatt: 

fénymásolat, elektronikus  

Keresés: 

• Vonalkód – választható legyen a kis- nagybetű érzékenység a kereséskor 

(alapértelmezetten érzékeny rá, kérés esetén az ügyfélszolgálat át tudja állítani) 

• F9 keresés, példányazonosító intervallumos keresés lehetősége 

OPAC: 

• Apasztás alatt lévő példány ne akadályozza az OPAC-on a többi példányadat 

megjelenését 

Gyarapítás modul: 



• Gyarapítás, ár mező kerekítés – ne kerekítse az érkeztetés után a példányrekordban az 

árat (ha tizedesjegyekkel volt, maradjon úgy) 

• Gyarapítás - Érkeztetés alapértelmezett lelőhely konfigurálhatóság: be lehet állítani, 

hogy legyen-e alapértelmezett lelőhely vagy ne (az ügyfélszolgálattól lehet kérni) 

RFID: 

• RFID-hoz: SIP2 EndSessionResponse sikeresség hozzáadása 

• RFID-kölcsönzés: Alapértelmezett RFID Lelőhely azonosító megadása konfigból - ha 

nincs megadva, akkor marad az 1. alapértelmezettnek 

• RFID-kölcsönzés: Az első RFID olvasás után a rákövetkező tag-eket is olvassa be 

Egyéb: 

• JavaMelody konfigurálhatóság - lehessen ki/be kapcsolni a JavaMelody monitoring 

rendszert 

• Régi színvilág színséma (1.10-es verziójé) 

 

Hibajavítás 

Média: 

• Médiabetöltés: SSH console IMPORT.MEDIA tömeges betöltés alkalmával az m347 

tábla nem töltődik 

Katalógus modul: 

• Listák készítése: Szűkítőűrlapok; Töröl gomb, Rendezést is törli 

Kölcsönzés modul: 

• Félretétel - kölcsönzéskor ne hosszabbítsa meg automatikusan a félretételt 

• Személy törlésekor, aki jótálló is – helyes hibaüzenet jelenjen meg 

• 2.x-re való frissítéskor megmaradjanak a levél típusú üzenetek 

• Közeli beiratkozási határidő esetén nyitva tartás figyelembe vétele kölcsönzéskor, 

hosszabbításkor 

• Olvasónál osztály beállításai jól látszon az olvasói űrlap Lejárati értesítés fülén 

Admin: 

• Jogosultságok - új felhasználó felvétele – görgetéskor ne veszítse el a fókuszt 

OPAC: 

• OPAC-igénylés - Könyvfejezetek forrásdokumentuma megmaradjon 

• Olvasótörténet betöltése – ne akassza meg, ha már törölve lett a dokumentum, amelyik 

szerepel a kölcsönzéseknél 



RFID: 

• RFID - feltöltött lista böngészése - helyesen ugorjon 

Egyéb: 

• OAI harvest connection pool probléma 


