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Katalógus 

Fejlesztés: 

HUNTEKA-7824 Katalógus – Rekordok karbantartása - új egységesítési funkció létrehozása: 

Személynevek és testületi nevek egységesítése (a használathoz előbb ki kell osztani a 

jogosultságoknál az új menüpontot). Az egységesítés után nem törlődik a bal oldalon levő 

rekord, mert nem azonos típusúval történik az egységesítés. Tehát a ’kiürült’ név rekordot 

törölni kell az egységesítés után.  

HUNTEKA-7800 Új böngészés - Polcjelzetek böngészése  

Hibajavítás 

HUNTEKA-7259 Média (bib.) és Média (példány) keresés hibája – ne jelenjen meg többször 

a találati listában az a tétel, amelyiknek több példánya van 

HUNTEKA-7939 CTRL+i -vel előhozható naplózás javítása félretétel esetén – ha előjegyzést 

tesznek az OPAC-on, a QultoApi szerepeljen a módosítóként a legutóbbi felhasználó helyett 

HUNTEKA-7670 Félretételi kérés alatt levő példányt ne lehessen törölni: előfordult, hogy 

törölték a félretételi kérés alatti példányt, emiatt később tévesen jelent meg a félretételeknél. 

Meg lett akadályozva a törlés művelet most ezeknél.  

Kölcsönzés 

Fejlesztés 

HUNTEKA-7893 Legyen lehetőség előjegyzéskor elutasítani más lelőhelyekről származó 

példányokat – Ha a Nem-et választjuk, akkor az új működés szerint előjegyzi (bib.rekordra is) 

azt a dokumentumot, ami másik fiókkönyvtárban elérhető. 

HUNTEKA-7644 Értesítések böngészése - ha egy olvasónál több e-mail cím van megadva, az 

összes címre kimenő levél látszon (csak a frissítés után küldött levelekre vonatkozik) 

HUNTEKA-7936 Új karbantartási funkció: szervezeti egység egységesítése 

HUNTEKA-7914 Apasztott bibliográfia töröltre állítása a leader-ben – a 000 mező első értéke 

legyen „d” apasztás miatt rejtetté válás esetén 

HUNTEKA-7894 Önkölcsönző  - e-mail küldés előjegyzett kötet visszahozatalakor – a 

fiókkönyvtárnál megadott e-mail címre érkezzen a levél, hogy fiókkönyvtáranként 

szabályozható legyen a címzett 
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HUNTEKA-7868 Teljeskörű beiratkozás dátuma olvasó kereséshez – a Beiratkozás dátuma 

keresőmezőbe írt érték akkor is adjon találatot, ha a beiratkozás teljeskörű 

HUNTEKA-7771 Aktuális kölcsönzések makrós levél - a lejárat dátuma is legyen benne 

Hibajavítás 

HUNTEKA-7945 Kölcsönzőpultból Apasztáskor újra legyen módosítható a kártérítési összeg  

HUNTEKA-7892 Önkölcsönzőn való visszahozáskor minden esetben írja ki a tartozás 

összegét 

HUNTEKA-7874 Összes tartozás levélmakró helyesen összegezze az aktuális tartozásokat 

HUNTEKA-7934 Olvasó keresés - találatok nyomtatása javítás 

Média modul 

Hibajavítás 

HUNTEKA-7900 Média Nyomtathatóság alapértelmezett beállítása helyesen érvényesüljön 

HUNTEKA-7944 Média csatolás fülön található keresésnél ugyanazok a feltételek legyenek 

kint mint a média keresésénél 

Admin 

Hibajavítás 

HUNTEKA-7291 Olvasói adatok importja: vonalkód – duplumszűrés esetén ne vegye 

figyelembe a törölt olvasókat 

HUNTEKA-7822 Szövegméret módosításkor ne jelenjen meg hibaüzenet 

OPAC 

Fejlesztés 

HUNTEKA-7629 OPAC-hosszabbításkor Még nem hosszabbíthat helyett üzenet a dátummal, 

amelytől hosszabbíthat az olvasó 

HUNTEKA-7901 Hibaüzenet szövegének változtatása OPAC-ba bejelentkezés esetén, ha a 

Bejelentkezhet nincs kipipálva az olvasói adatlapon: a módosítás szerint kiírja, hogy nincs 

engedélyezve a belépés és forduljon emiatt a könyvtároshoz. 

HUNTEKA-7879 , HUNTEKA-7878  Könyvértékelési modul fejlesztése – amennyiben aktív 

a funkció, bejelentkezett felhasználóként az olvasók tudnak értékelést írni, amely csak 

könyvtárosi jóváhagyást követően jelenik meg a felületen. A könyvtárosi jóváhagyónak 

olvasói fiókkal kell rendelkeznie és az olvasó adatlap személyes adatok fülén ki kell legyen 
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pipálva az Értékelés moderátor jelölőnégyzet. Akinél ez ki van pipálva, az e-mailben kap 

értesítést a beérkező ékelésekről. Egy olvasó egy dokumentumhoz egy értékelést küldhet, 

amit meg is változtathat. A változtatás megjelenéséhez szintén jóváhagyásra van szükség. 

Elfogadás illetve elutasítás esetén e-mailt kap az értékelést beküldő olvasó. 

Alapesetben nem aktív ez a funkció, de az ügyféltámogatási rendszerünkbe érkezett kérésre 

aktiváljuk. 

HUNTEKA-7435  - Raktári kérés funkció megvalósítása az OPAC-on: ha használatban van a 

Raktár típusú lelőhely, akkor tud a megfelelő jogokkal ellátott olvasó raktári kérést indítani. A 

raktári kéréskor először meg kell adni az átvételi fiókkönyvtárat. A kérés a Kölcsönzés – 

Raktári kérések – Új raktári kéréseknél lehet megtekinteni az újakat illetve levél is érkezik az 

SMTP beállításoknál megadott e-mail címre. Elfogadás után lehet félretenni az olvasónak a 

dokumentumot, ha kiszolgálható a példányt.(Figyelem: ki kell osztani az új menüpontokat a 

jogosultságoknál a HunTékában a funkció használatához.) 
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