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Kölcsönzés modul 

Hibajavítás 

• HUNTEKA-7517 Karantén kezelésnél adatok naplózási pontosítása előjegyzés esetén. 

• HUNTEKA-7651 Kölcsönzés közben törölt periodika füzetpéldány is jelenjen meg a 

kölcsönzőpulton. 

• HUNTEKA-7621 Anonimizált olvasók adatait kezeljük helyesen böngészésekben és 

riportokban. 

• HUNTEKA-7520 Késési figyelmeztetések szűrése – Értesítés típusa szerinti keresés 

javítása. 

• HUNTEKA-6062 Késedelmi díj becslő függvény – ne lassítsa az olvasó betöltését a 

kölcsönzőpultban, ha rég lejárt kölcsönzéssel rendelkezik. 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-6507 Az Üzenetküldéssel ki lehessen küldeni az olvasónál levő tételek 

listáját illeve a lejárt kölcsönzéseket. A két új levélsablon ehhez: Összes kölcsönzés és 

Lejárt kölcsönzések. 

• HUNTEKA-6826 Lehessen a hamarosan lejáró beiratkozásról értesítést küldeni – az 

olvasói osztály Emlékeztető fülön lehet beállítani. A hozzá tartozó új sablon levél: 

Beiratkozás lejárta. 

• HUNTEKA-7597 Kölcsönzési tranzakció keresésnél példányvonalkóddal pontos 

keresés történjen csak az adott vonalkódra. 

• HUNTEKA-7512 Fejlesztési javaslat: Előjegyzés és félretétel beiratkozás lejártán túl 

– tegye félre akkor is a tételt, ha lejárt az olvasó beiratkozása.  

• HUNTEKA-7596 Kölcsönzőpult – Cédulanyomtatás (F11-es funkcióbillentyűvel 

előhívható) nyomtassa a bizonylatra a visszahozott példányokat és ha vannak az 

olvasó félretételeit és előjegyzéseit is. 

• HUNTEKA-7592 A riportokban "Kölcsönzés lelőhelye" egyértelműbben szerepeljen 

• HUNTEKA-7587 Olvasók törlése anonimizált módon - el lehessen dönteni, hogy 

kiküldi-e a levelet a törlésről az olvasónak – az anonimizált törléskor feljön egy 

további kérdés, hogy szeretnénk-e a törlésről üzenetet küldeni az olvasónak, ha Igen, 

kimegy a sablon levél, hogy a kérésére anonimizáltan törölve lett, ha Nem, akkor nem 

kap értesítést, csak törlődik a rekordja. 

• HUNTEKA-7582 Kölcsönzés - Félretétel - Új félretételi kérések - plusz oszlop az 

olvasó neve mellé: olvasói vonalkód. 

• HUNTEKA-6513 Az olvasói osztálynál a lejárati értesítés legyen szerkeszthető 

utólag, ne kelljen kitörölni és újra felvenni módosításkor. 

• HUNTEKA-6612 A félretételi értesítés levélsablonba kerüljön bele a félretett 

dokumentum lelőhelye. 
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• HUNTEKA-7581 Éves statisztika – új szempont: tárgyévben rögzített rekordok 

száma. Ez egyrészt az „Időszakban leltárba vett állomány tartalom típusa szerint” lap 

aljára került, az adott évi összes új bibliográfiai rekord száma, ebből az analitikus 

száma és a besorolási rekordok száma. Másrészt az egész állományra vonatkozóan a 

következő szempont végére került: „Az időszak végi teljes állomány a tartalom típusa 

szerint”. 

• HUNTEKA-7510 A Kölcsönzőpulton kölcsönzési kísérlet esetén legyen Átszállítási 

kérés lehetőség akkor is, ha a felhasználónak egyébként Tiltás jogosultság van 

beállítva arra a lelőhelyre, ahol a dokumentum található. 

• HUNTEKA-7509 Kölcsönzési statisztikák refaktorálása, átláthatóbbá tétele 

(csoportosítást tartalmazó statisztika esetén ne legyen összegzés, az összegzett szám 

csoportosítás nélkül legyen lekérdezve, egyszerre csak egy szempont szerint legyen 

csoportosítás). 

• HUNTEKA-6623 Kölcsönzőpulton hosszabbítás - közeli beiratkozás lejárta esetén 

megkérdezze a rendszer, hogy a Beiratkozás érvényességéig szeretnénk-e 

hosszabbítani. Igen esetében a beiratkozás lejártát írja lejárati dátumként. Nem-et 

választva az olvasói osztály beállításainak megfelelően kalkulálja a dátumot. Mindkét 

esetben lehetőség van kézzel átírni a lejárati dátumot. 

• HUNTEKA-7511 Kölcsönzőpult - Raktári kérés közvetlen kölcsönzése esetén – ne 

jelenjen meg kölcsönzéskor plusz üzenet a raktári kérés lezárásáról. 

• Kölcsönzés – Statisztikák az Összes tranzakciók száma statisztika át lett nevezve  

"Összes tranzakció száma gyűjtemény szerint" névre, mert gyűjtemény alapján történt 

egyébként is a riportkészítés. 

Katalógus modul 

Hibajavítás 

• HUNTEKA-7514 Apasztási csomagszám generálás – helyesen következzenek a 

számok 

• HUNTEKA-7626 Mentett keresés visszatöltése rendben működjön. 

• HUNTEKA-7689 Csoportos példányművelet ablakok információhordozó adatelem 

kód-megfeleltetései helyesen jelenjenek meg 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-7674 Új információhordozók felvétele a standard verzióba: e-könyv, 

zenei DVD, video DVD, video CD (a KultStat-hoz szükséges adatgyűjtéshez) 

• HUNTEKA-7673 Leltár listák: a Cím látszódjon itt is és ne az egységesített cím  

• HUNTEKA-7656 Az előjegyzések és félretételek statisztikája bekerült az éves 

statisztikába külön lapokra (a Regisztrált olvasók életkor szerint után következnek) 

• HUNTEKA-7631 Az FSZEK a kerüljön be a külső forrásokhoz a HunTékákba külön 

elemként (eddig a MOKKA-n keresztül volt elérhető). 

• HUNTEKA-7628 Apasztás - apasztási csomagba tétel - apasztás alatti állapotba 

kerülés - már ekkor legyen rejtett a kiürült bib.rekord (beállítás: 

HIDE_EMPTY_BIB_RECORD_ON_WEEDING) – ha be szeretnék ezt állítani, 

kérjük jelezzék az ügyfélszolgálaton, mert szerverművelet is szükséges az 

érvényesüléshez. Alapértelmezetten nincs bekapcsolva. 
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• HUNTEKA-7309 Új félretételi kérés - elutasítás esetén is küldjön levelet – A levél 

beállítható az olvasói osztály Emlékeztető fülén. 

• HUNTEKA-7544 Kölcsönzőpult – tartozás összege legyen kiemelve piros háttérrel. 

OPAC 

Hibajavítás 

• HUNTEKA-7650 Biztosítsuk, hogy az OPAC-ban az olvasói személyi adatlapon 

helyesen össze legyenek adva a tartozások 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-7595 OPAC-os olvasótörténet-kereséshez – kereső létrehozása – több 

szempont szerint lehessen keresni az olvasótörténetben 

• HUNTEKA-7314 Könyvtár nevének több nyelven való megadása – A nyitva tartási 

doboz használata esetén ha a Fiókkönyvtáraknál beállítjuk a könyvtár nevét különböző 

nyelveken, akkor az OPAC-on a nyelv-váltás után a megfelelő fog megjelenni.  

Média modul 

Hibajavítás 

• HUNTEKA-7494 PDF vízjelezésekor helyesen érvényesüljön az átlátszóság. 

• HUNTEKA-7399 Master média tiltás esetén ne legyen kiadható. 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-7551 Nyomtathatóság - alapértelmezett érték beállítása:  

Képekre vonatkozóan: MEDIA_PRINTABLE_IMAGE  

• PDF-ekre vonatkozóan: MEDIA_PRINTABLE_PDF ; lehetséges értékek mindkét 

esetben printable , non_printable.  

Változtatás esetén kérjük jelezzék a PEAS ügyfélszolgáltaton, mert egy szerver 

művelet is szükséges az érvényesüléshez. 

• HUNTEKA-7550 Médiaweb - Nyomtathatóság beállítása – itt is érvényesüljön az 

alapértelmezett nyomtathatósági paraméter 

• HUNTEKA-6869 A médiawebre való bejelentkezéskor a Feltöltés oldalra vigyen 

alapértelmezetten. 

• HUNTEKA-7377 Belső hozzáférésű PDF - a nézőkép jelenjen meg az OPAC-on. 

• HUNTEKA-7387 PDF megjelenítés HunTékában – PDF-ek esetén az Előnézet 

gombra kattintva a média rekordon, jelenjen meg a teljes PDF. 

• HUNTEKA-7167 Médiaweb - Importok listán is legyen kék link a csomagnév. 

• HUNTEKA-7111 Médiaweb – lehetőség legyen listák exportálása CSV-be. 

Gyarapítás modul 

Hibajavítás 
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• HUNTEKA-7363 Rendelési tétel - rendelt példányok száma és költséghelyek-

mennyiségek 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-7669 Rendelési tételnél a rendelési adatokhoz beírt példányszám 

másolódjon Költséghely fül mennyiség mezőjébe 

Periodika modul 

Fejlesztés 

• HUNTEKA-7600 Periodika - Listák; nyelvek szerint: lelőhely szűrésre is legyen 

lehetőség 

https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7363
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7669
https://qulto2.atlassian.net/browse/HUNTEKA-7600

