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1. ATT GÖRA INNAN UPPGRADERINGEN
1.1.1

Installera klient 10.1.
Observera att om ni ska köra offline under uppgraderingen så måste 10.1-klienten vara
installerad. Läs mera i dokumentet Offline.

1.1.2

Offline för automater.
För att automaterna ska kunna läsa in offline-transaktionerna för utlån krävs det en
användare i BOOK-IT som heter Aut-Offl. Viktigt att användaren heter just så, avslutas
alltså med ett litet l (L i gemen) och en punkt.

2. ATT GÖRA EFTER UPPGRADERINGEN
2.1

Se över de nya cirkulationsparametrarna: Flygande återlämning i automat,
Meddelandesätt, utskriftsordning och Påstås återlämnad.
(Cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar är ändrad och tar nu hänsyn till
stängda dagar i kalendern. OBS! Från och med serverversion 10.1.13 gäller detta inte).

2.2

Läs om Debiteringsregler under punkt 5.2. Kontrollera inställningar för att Arv för
Betalningsmottagare och Debiteringstyper är korrekt inställda.

2.3

Observera att om en användare i version 10.0 har gjort egna inställningar och dolt
kolumn(er) i fönstret Låntagarinformation, fliken Böcker hemma, så visas inte denna.
Kontakta support om ni får problem med detta så åtgärdar vi.

2.4

Flex.
För bibliotek som använder Flex: Vi rekommenderar att man rensar cachen i
webbläsaren för att Flex ska fungera korrekt.

2020-02-10

3. ALLMÄNT
3.1

Navigering.
Kortkommandon visas vid överdragning (mouse over) på ikonerna i menyraden.

ReBUS-prio

3.2

Träfflistor och listor.
För ökad läsbarhet är alla listor randiga.

ReBUS-prio

3.3

Mängdhanteringar.
Mängdhanteringarna för låntagare, exemplar och reservationer är ombyggda för att ge
effektivare sökningar.

ReBUS-prio

3.4

Utskrifter.
Utskrifterna görs nu med ett annat typsnitt, Sans Serif som är standard i BOOK-ITklienten. Rapporterna skapas på servern, och det tidigare, Times New Roman, kan inte
användas på Linux-servrar.

2020-02-04
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4. ADMINISTRATION
4.1

Användare: tvåfaktorsautentisering.
Nu fungerar tvåfaktorsautentisering för användare vid inloggning i BOOK-IT-klienten
och Flex.

ReBUS-prio

Tvåfaktorsautentisering innebär att användaren förutom med sitt vanliga lösenord
även måste logga in med en engångskod som skickas per sms eller e-post.
Funktionen förutsätter att användarkontot är försett med minst e-postadress. Kod
på SMS kan skickas om SMS-modulen är aktiverad och om användaren har ett
registrerat mobilnummer.
Det finns en kryssruta i användarfönstret där man markerar om den aktuella
användaren ska tillämpa detta. Gör så här:
1. Koppla en användare till E-post, no_reply i Adresser, egna. En per kontoorganisation.
2. Bocka i Använd tvåfaktorsautentisering på aktuell användare.
3. Starta BOOK-IT för den aktuella användaren, då visas en ny dialog där du klickar
på Skicka verifieringskod med e-post (alternativt sms).
4. E-post med kod levereras till aktuell e-postadress (eller sms).
5. Användaren anger koden och är sedan inloggad i BOOK-IT.
Det går att beställa en körning som aktiverar detta för alla användare.
I systemparametern NO_OF_DAYS_BETWEEN_2FA anger ni i antal dagar hur ofta en
användare måste autentisera sig på detta sätt. Värdet -1 innebär att
tvåstegsautentisering krävs vid varje inloggning. Detta gäller per dator och
användare, så om ni t ex anger 30 dagar här så kommer man att behöva göra
tvåstegsautentiseringen vid inloggning på en ny dator även om 30 dagar inte har
passerat.
4.2

Användare, AD-inloggning.
Det går nu att autentisera användare mot Windows AD vid inloggning i BOOK-ITklienten.

2020-01-17

Förutsättningar:
a) Systemparametern USE_AD_LOGIN styr ifall AD-inloggning ska användas eller
inte.
b) Det ska finnas en användare i BOOK-IT med samma användarnamn som i
Windows. Detta innebär alltså att alla användare måste läggas in en gång till.
I BOOK-IT Config finns två nya inställningar.
Tillåt endast AD-inloggning som kan användas om det ska vara tvingande att
verifieras mot AD. Om denna bockas i går det alltså INTE att logga in i BOOK-IT med
annat än Windows-användaren. Om kryssrutan inte bockas i går det att ändra i
inloggningsrutan till ett användarnamn i BOOK-IT.
Domännamn, här anges organisationens domännamn.
Observera att det är kommunens IT-avdelning som har information om domännamn,
och ni bör vara helt överens om huruvida AD-inloggning ska tillämpas eller inte.
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Så här fungerar det:
Efter att du har gjort dessa inställningar och startar BOOK-IT så är användarnamnet
förifyllt, markören står på lösenordsfältet, och samma lösenord som för att logga in
på organisationens nätverk används. Om man skriver fel lösenord får man
felmeddelande om att “AD-inloggning misslyckades”. I klientens loggfil finns ett
utökat meddelande om varför verifieringen misslyckades.
Observera att detta gäller först när systemparametern har aktiverat funktionen.
4.3

Återställning av lösenord för personalanvändare.
BOOK-IT-klienten och Flex. Genom en ny knapp i inloggningsrutan går det att
återställa sitt lösenord genom att ange sitt användarnamn och e-posten som är
registrerad på användaren. Lösenordet måste bytas direkt efter inloggning.
E-meddelandet som skickas finns under Meddelandeformat - Övrigt: nytt lösenord: Epost.
Matchar inte lösenord och e-postadress, eller om användaren saknar e-postadress så
ges meddelande om detta.

4.4

Användarinloggning.
Av säkerhetsskäl skrivs inte längre orsaken till varför en inloggning i BOOK-IT-klienten
misslyckats. Oavsett om man skrivit in fel användarnamn eller lösenord ges beskedet
"Felaktiga inloggningsuppgifter".

4.5

Användare, borttagning.
Vid borttag av användare ställs nu en kontrollfråga för att minimera risken för att
användare tas bort av misstag.

4.6

Användare.
Användarnamn har inte längre begränsning till 10 tecken. Är utökat till 20 tecken.

4.7

Användare.
Ny inställning på användare, fliken Webb, allmänt: Visa lån från andra kontoorganisationer. Denna kryssruta är markerad per default och innebär att låntagare
som loggar in i Arena, precis som tidigare ser alla sina lån, även de som är gjorda på
andra kontoorganisationer. Önskar man förhindra detta ska kryssrutan avmarkeras.
E-lånen visas alltid, oberoende av kryssrutan.

4.8

Användare.
Det går nu att söka på e-postadress i fönstret Administration | Användare.
Vänstertrunkering före @ är möjlig.

4.9

Behörigheter, Kontaktperson.
Felrättning. Behörighet för att lägga till, ändra eller ta bort kontaktperson för
låntagare fungerar som avsett, finns längst ner under behörigheter för Övriga
fönster och heter Låntagarinformation, Kontaktperson.
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4.10

Ny cirkulationsparameter Meddelandesätt, utskriftsordning.
Nu finns det en ny cirkulationsparameter som definierar i vilken ordning
utskrifterna ska göras. Till exempel går det att ställa in att e-post alltid ska vara
första valet, medan sms skickas till dem som inte har aktiv e-postadress men har
sms-markerat telefonnummer, och till övriga ska det skrivas ut A4.
I fönstret Nya utskrifter/utskick är format Alla förvalt om utskriftsordningen har
definierats. Här går det dock att välja radioknapp för annat format om den
fördefinierade ordningen inte ska följas.
Inställningar kan göras för alla valda meddelandeformat inklusive XML och
Postens e-brev och kan göras på såväl konto-organisationsnivå som enhetsnivå.
Om utskrifterna görs för hela konto-organisationen så hämtas inställningarna från
den ko-nivån. Inställningar måste göras för alla meddelandesätt som har
aktiverats, också på enhetsnivå om inställningar görs på denna nivå.

ReBUS-prio

4.11

Ny cirkulationsparameter Flygande återlämning i automat.
Vid försök till utlån av bok som varit utlånad stoppar självbetjäningsautomaten om
boken inte har blivit återlämnad. Detta förhindrar "vänner" från att låna böcker
innan de blivit återlämnade, och därmed kanske inte infångade för reservation.

2020-01-22

4.12

Ny cirkulationsparameter Påstås återlämnad.
Ny cirkulationsparameter Påstås återlämnad, max antal. Parametern hör ihop med
en ny kryssruta i exemplarposten - Påstås återlämnad. Här anges ett värde för hur
många lån en låntagare kan hävda har återlämnats; överstigs detta värde får
låntagaren röd signal. Lånen visas inte i Arena/BOOK-IT PUB, ej heller på långa
kvitton. Parametern kan endast läggas på konto-organisationsnivån.

4.13

Cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar
OBS! Från och med version 10.1.13 så fungerar denna parameter exakt som i
tidigare versioner. Detta innebär att cirkulationsparametern INTE tar hänsyn till
kalendern.
Ändringen medförde att det var nödvändigt att ha olika inställningar beroende på
antal öppna dagar, vilket inte uppskattades.
Cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar tar nu hänsyn till kalendern.
Stängda dagar beaktas inte, utan hylltiden förlängs med samma antal dagar som
det är stängt.
Konsekvenserna av denna ändring för bibliotek som har endast få öppna dagar i
veckan: hylltiden räknas alltså ut enligt öppna dagar, så om ett bibliotek har öppet
två dagar i veckan och parametern är satt på 7 dagar, så blir det 2+2+2+1 = 7
öppna dagars hylltid, vilket innebär att reservationsmeddelande ger Att hämtadatum om nästan 4 veckor.

2020-01-31
2020-01-28

Cirkulationsparametern räknar alltså den genererade kalenderns öppna dagar. Det
finns dessutom att fel som inte ännu är rättat, vilket innebär att dagens datum
räknas in.
Detta innebär att ni måste lägga in undantag för enheter som har få öppna dagar
per vecka.
1 dag öppet = Antal hylldagar 2
2 dagar öppet = Antal hylldagar 3
Osv.
För bibliotek som har öppet alla dagar fungerar allt nästan som tidigare, men ni bör
tillsvidare lägga till en hylldag eftersom dagens datum räknas felaktigt in i hylltiden.
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4.14

Cirkulationsparametern Räkning, hantera räkningsexemplar
Extern räkning. Cirkulationsparameter n Räkning, hantera räkningsexemplar (för
Externa räkningar). Vid återlämning av bok på extern räkning görs kontroll för
utlånande enhet, och inte för inloggad enhet, när man hämtar info för denna
parameter.

4.15

Cirkulationsparametrar.
Det går nu att ställa in värde på avdelnings- och placeringsnivå också i följande
cirkulationsparametrar: Lånetid, Lånetid, omlån, Lånetid vid reservationskö,
Reservationer, stå kvar vid utlån i automat, Räkningar, ersättningsavgift för
exemplar, Övertidsavgift samt Övertidsavgift, max per exemplar.

5. ADMINISTRATION, GRUNDDATA
5.1

Grunddata | Allmänt | Adresser egna.
Ny typ av e-postadress, E-post, no_reply. Rekommenderas att man lägger upp
åtminstone en sådan per konto-organisation för att kunna tillämpa tvåfaktorautentisering. Därmed skickas eventuellt mejl med autentiseringskod med en
no_reply-adress.

5.2

Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer.
Debiteringsregler. Vid inställning med Arv från kunde det uppstå problem vid
ändring. Dessa buggar är nu åtgärdade.
Nu ändras inte kontosträng för konto-organisationen när man ändrar för enhet. Om
man på enhetsnivå bockar i Arv från så hämtas uppgifterna från kontoorganisationsnivå, och då går det inte att ändra kontonummer för de olika
avgiftstyperna (debiteringstyper). För att kunna göra det måste Arv från bockas ur.
Kontrollera att Arv för Betalningsmottagare och Debiteringstyper är korrekt
inställda.

5.3

Grunddata | Allmänt | Avdelningar.
Felrättning. Om du inte har valt enhet och avdelning i listrutan, utan endast ska
redigera en befintlig placering så fungerar det att dubbelklicka på aktuell placering
för att öppna den. Om du har valt enhet och avdelning och dubbelklickar på en
placering så blir den vald för aktuell avdelning.

CH00007274

5.4

Grunddata | Cirkulation | Meddelandetexter.
Om man ändrar en text i Meddelandetexter får man numera följande kontrollfråga:
Observera att denna text ändras för alla meddelandeformat och enheter som
listas nedan. Vill du fortsätta? Ja/Nej. Default: Nej.

ReBUS-prio

5.5

Grunddata | Webb | Låntagaruppgifter
I detta grunddatafönster ges det nu möjlighet att visa fält för Kön, Extra 1 samt
Extra 2 i formuläret för Skaffa lånekort i Arena. (Ej obligatoriska, ej ändringsbara av
låntagaren).
Betalkvitton.
Nu hämtas text från grunddatafönstret Meddelandetexter. Tidigare kom endast det
hårdkodade, "Kontant - Kassa" med.
På kvittot kommer också information om vilken typ av betalning det är.

5.6

HS 67781
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5.7

Grunddata | Reservationer | Löpnummer,
Nu går det att ta bort regeln på konto-organisationsnivån, och lägga regler för
önskade enheter som ska ha löpnummer.

5.8

Grunddata | Reservationer | Löpnummer
Två buggar är rättade, dels innebär det att det inte går att ändra enhet när man väl
lagt in en, dels att Lägg till fungerar oberoende om rader är markerade eller inte.

SR00019750

6. CIRKULATION
6.1

Utlån och Återlämning.
För att man lättare skall skilja på utlån- och återlämningsfönstren är fönstret
försett med pilar och inläsningsrutan för etiketter har placerats längst upp i
återlämningsfönstret.

6.2

Utlån, avvikande datum.
När man söker efter en låntagare i fönster Cirkulation -| Utlån/Sök låntagare finns
det nu ett nytt fält för datum där man kan ange ett förfallodatum som sedan
används i fältet i fältet Annan lånetid vid utlånet. Detta datum ligger kvar tills man
loggar ut, eller aktivt väljer att avmarkera kryssrutan eller ta bort datumet.
Stängda dagar i kalendern beaktas.

ReBUS-prio

6.3

Utlån, flygande återlämning.
Vid försök till utlån av bok som varit utlånad stoppar självbetjäningsautomaten om
boken är reserverad. Detta förhindrar "vänner" från att låna böcker innan de blivit
återlämnade och därmed gå förbi reservationskön. Funktionen aktiveras av
cirkulationsparametern Flygande återlämning i automat.

HS 67380

6.4

Cirkulation, avgifter.
Vid utlån av exemplar med låneavgift eller fjärrlåneavgift visas nu en dialogruta om
den aktuella avgiften vid utlån i BOOK-IT-klienten.

6.5

Fönstret Omlån.
Vid omlån via fönstret Omlån visas nu exemplarets nya förfallodatum.

6.6

Omlån.
Felrättning. Nu stoppas omlån av lån som har gjorts samma dag. Omlån i klienten
och Flex är möjligt, under förutsättning att datum ändras.

6.7

Kvitto som e-post vid omlån.
Buggrättning: Om inställning gjorts i grunddatafönstret Cirkulationsställen att man i
första hand skall ha e-postkvitto, kommer det nu ett papperskvitto om låntagaren
saknar e-postadress.

6.8

Omlån, kvittoutskrifter.
Felrättning. Vid omlån från Böcker hemma, med Kvitto som e-post ibockat och när
några, men inte alla, omlån godkändes hängde sig dialogrutan Öppnar Omlån, fler
val. Detta fel är nu rättat.

CH00007638
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6.9

Omlån.
Felrättning. Ett fel kunde uppstå vid omlån i låntagarinformationens Böcker
hemma då omlånet gick igenom. Här lämnades en databaskoppling som inte
stängdes, och efter upprepade omlån kom ett felmeddelande.

6.10

Återlämning.
Nu ställer BOOK-IT frågan om man vill ta bort den tillfälliga posten vid återlämning i
disk efter att exemplaret återlämnats i självbetjäningsautomat (där det hamnar i
”övrigt”).

6.11

Skapa låntagare.
SPAR-Online. Fel som ibland uppstod vid skapandet av ett låntagarkonto för person
med skyddad identitet är nu löst.

6.12

Skapa låntagare.
Skola kan nu vara förvalt i Skapa låntagare. Gäller när aktuell roll har markering
för Använd inloggad enhet som förvald.

SR00012428

6.13

Skapa låntagare.
Nu kommer inte texten "Namn måste anges" upp när man skannar in körkort.

IN00013580

6.14

Skapa låntagare.
När värdet Organisation väljs i Skapa låntagare följer detta nu med när man klickar
OK – Låntagare.

IN00011895

6.15

Skapa låntagare.
Nu blir det rätt födelsedatum för personer som registreras via Skapa låntagare och
som är födda 1940 och tidigare.

2020-02-05
IN00044136
IN00044136

6.16

Sök låntagare.
Sök låntagare. Nu har ändring gjorts med avseende på stopplistan i Fuzzy-sökning
av låntagare. Nu får man träff på, till exempel, namnet My och andra namn (ord)
som finns i den engelska stoppords-listan.

6.17

Sök låntagare.
Dölj/visa kolumner i träfflistan för Sök låntagare fungerar nu som önskat. Om
något/några fält har valts bort vi grunddatafönstret Låntagare, attribut, så kan
dessa inte väljas i inställningarna för Dölj/visa kolumner.

6.18

Sök låntagare, räkningar.
Nu är räkningsnumret sökbart så länge det finns skulder kopplade till räkningen,
även när exemplaren på räkningen är återlämnade.

6.19

Sök låntagare.
Nu förloras inte sorteringen av träfflistan i Sök låntagare vid val av en låntagare.
Det går att göra ändringar på en låntagare och komma tillbaka till träfflistan utan
att förlora omsorteringen.

6.20

Sök låntagare.
Buggrättning. Sökning på telefonnummer har ibland inte gått för att
telefonnummer har kommit dubbelt via låntagarimporten. När det ena har tagits
bort har förekomsten tagits bort ur sökindexet. Detta fel är nu rättat.

SR00006127

ReBUS-prio
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6.21

Låntagarinformation, fliken Allmänt.
Förvalt hämtställe. Om låntagare har förvalt hämtställe så visas detta när
reservationer görs i BOOK-IT-klienten.

6.22

Låntagarinformation, fliken Allmänt.
Det finns nu fyra olika värden för kön vid låntagarregistrering via BOOK-IT och
Arena/BOOK-IT PUB: Kvinna, Man, Ej tillämpligt samt Intergender. Ej ändringsbar i
Arena/BOOK-IT PUB. SPAR-uppdateringar kör inte över gjord inställning.

6.23

Låntagarinformation, fliken Allmänt.
För låntagare som har Betalningsansvarig eller Kontaktperson visas rubriken Har
kontaktperson.
För låntagare som är kontaktperson visas rubriken Kontaktperson för samt namn
på denna/dessa.

6.24

Låntagarinformation, Övrig kontakt.
Buggrättning. Nu går det åter igen att spara en Övrig kontakt även om det inte
finns en betalningsansvarig. Dialogrutan om att betalningsansvarig inte finns
visas, men kontakten sparas.

6.25

Låntagarinformation, fliken Reservationer
Ny kolumn i låntagarbildens flik Reservationer markerar med en gul triangel om
en reservation är ogiltig på grund av att dess giltighetstid antingen inte inletts
eller passerat.

6.26

Låntagarinformation, flikarna Reservationer och Skulder.
Om det finns en skuld eller reservation för avhämtning visas det nu ett rött
utropstecken på respektive flik i låntagarvyn.

6.27

Låntagarinformation, Skulder.
Detaljvyn i fliken Skulder i låntagarinformationen har justerats så att
titelinformationen syns bättre.

ReBUS-prio

6.28

Låntagarinformation, Skulder.
Buggrättning. Om inställning finns för Övertidsavgift på räkning så är det möjligt
att i låntagarens skuldflik markera en specifik övertidsavgift och betala den. Nu
uppstår inte övertidsavgiften på nytt om det aktuella exemplaret på räkning
återlämnas efter att övertiden är betald.

IN00022869

6.29

Låntagarinformation, fliken Signaler.
Nu visas en kolumn för skickat i delfönstret Krav i Signal-fliken. När krav är
genererat visas datum för generering, efter utskrift visas en bock i kolumnen S
samt (sedan tidigare version) kravnummer i kolumnen för detta. Därmed blir
tydligare att ett kravsteg är genererat men att utskick/utskrift inte gjorts.

6.30

Slå ihop låntagare.
Om en låntagare har flera konto, men på olika kontoorganisationer och man
försöker slå ihop dessa så händer följande:
Så fort man klickat på Slå ihop låntagare kommer det en dialog som säger "En av
de valda låntagarna saknar konto på aktuell kontoorganisation".
Sammanslagningsfönstret öppnas därmed inte.

ReBUS-prio

IN00009436
IN00007462

ReBUS-prio
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Buggrättning. När man slår ihop låntagare och den man tar bort har lån gjorda
senare än den man har kvar så uppdateras senaste lånedatum på den
låntagaren man behåller om det är senare än det som fanns där innan.
6.31

Mängd låntagare.
I Mängd låntagare har e-postfunktionen byggts om helt, och mejlen skickas nu
från servern istället för från din dators e-postprogram.

6.32

Mängd låntagare.
Vid borttag av låntagare har vi nu förtydligat informationen om låntagaren har
pågående lån med texten (Lånade exemplar kommer att gallras).

6.33

Mängd låntagare.
En rättning har gjorts för träfflistan när man söker på Är kontaktperson. Nu visas
även personer som inte har konto i BOOK-IT. Därmed stämmer resultatet i
träfflistan jämfört med sökresultatet.

6.34

Mängd låntagare.
Sökning på inaktiva låntagare har ibland gett fel resultat. Gäller om man har lånat
om till ett tidigare datum än det aktuella datum när omlånet gjorts.

IN00022243

6.35

Mängd låntagare.
Sökning på Saknar klass. I tidigare version fick man felaktigt träff även på de
elever som har klass inlagt. Detta fel är åtgärdat och sökningen fungerar som
avsett.

IN00016935

6.36

Mängd låntagare.
Vissa ändringar har gjorts i Mängd låntagare för att förbättra presentandan och
förkorta tiden för framsökningar. Det betyder att man inte får med uppgift om
skuld och signaler per automatik utan det måste aktivt väljas om det ska ta med i
rapporten.

2020-02-05

6.37

Exportera låntagare.
I version 10.1 kan man exportera låntagare från BOOK-IT på samma sätt som
man kan importera låntagare. Man får ut en csv-fil som är semikolonseparerad.
Man kan i det automatiserade jobbet Exportera låntagare ställa in när filen ska
skapas. Det är en separat modul i BOOK-IT som måste aktiveras

SR00014490

6.38

SPAR-online.
Knappen SPAR-uppdatering uppdaterar nu också ändringskoden i
låntagarinformationen.

HS 60384

6.40

Överskriden hylltid.
Ingen rad är längre markerad per default, så att hela listan kommer med när man
väljer Skriv ut.

6.41

Plocklappar.
Felrättning. Vid flera exemplarreservationer på samma titel (t ex för
tidskriftsnummer) kommer nu alla med på plocklapp.

ReBUS-prio

IN00005660
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6.42

Reservationslappar och reservationskvitton.
Nu kan man välja att visa låntagarnas åldersgrupp på reservationslapparna och kvitton. Inställningarna görs i Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar.

6.43

Räkningar, status Betald räkning:
Exemplar med status Betald räkning kan inte användas i cirkulation. Det går inte
att låna ut eller återlämna dessa, eller ändra status. Om exemplar med status
Betald räkning dyker upp på biblioteket så måste dessa gallras hårt, och sedan
lokaliseras på nytt. (Aktuellt endast om cirkulationsparametern Räkningar,
ersättningsavgifter i låntagarskuld är aktiverad. .Statusen hamnar på exemplar
som betalas i disk, via Onlinebetalning i Arena/BOOK-IT PUB eller via Extern
räkning.)

IN00031071
2020-01-22

6.44

Räkning, avgifter.
Buggrättning. Alla avgifter kom tidigare inte med på Räkning, avgifter. Nu kommer
övertidsavgift med även om exemplaret har blivit återlämnat på nytt.

2020-02-10
IN00038635

7. KATALOG
7.1

Titelinformation.
Nu visas Övrig titelinformation, 245 b i träfflistan både i Expertsök, Mängd
katalogposter och i Plocklistan genom att hålla muspekaren över raden i
träfflistan.

7.2

Expertsök:
Nya kolumner i fliken Bestånd visar det totala antalet utlån och antal lån under
innevarande år för varje exemplar.

ReBUS-prio

7.3

Expertsök.
Två nya fasetter finns i Expertsök: Målgrupp och Publikationstyp. Du kan här
klicka på rubriken för fasetten och fälla ut alla i en lista för att slippa skrolla.

ReBUS-prio

7.4

Expertsök:
Ny knapp i träfflistefliken, Visa fjärrlån, leder till det markerade fjärrlånet i
fjärrlånemodulen.

ReBUS-prio

7.5

Expertsök.
I delfönstret för Inställningar finns nu en ny kryssruta som används för att filtrera
bort alla e-medier vid sökning. Om du bockar i denna så förblir den i bockad tills
du stänger klienten, eller bockar ur den.

7.6

Expertsök mm, kvalifikator /tg.
När man söker med hjälp av kvalifikatorn /tg kommer inte exemplar med status
"På väg" och "PV Nyförvärv" med längre.

71125,
72218
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7,7

Expertsök m.m. Sökning på språk i MARC21.
Språkanmärkning i fält 546 i MARC21 söks med kvalifikator /öv istället för som
tidigare /sp.

7.8

Expertsök.
Två nya index finns under Indexsökning: Klassifikation och Hyllsignum.

7.9

Expertsök, indexsökning.
Hänsyn tas nu till fileringstecken vid indexsökning. Man behöver till exempel inte
längre skriva Den vita lejoninnan utan det räcker att skriva vita lejoninnan.

7.10

SRU-sök, Importera
Du kan nu välja att importera en katalogpost direkt via knappen Importera och
behöver inte gå via Katalogisera fritt / Katalogisera via mall. Det innebär t ex att
du kan importera en Libris-post på nytt för att få en uppdatering av en befintlig
post.
Fält med beståndsinformation från alla sigler utom de som finns i din enhet eller
kontoorganisation filtreras bort vid import. Det gäller även om man går via
Katalogisera fritt / Katalogisera via mall.

7.11

Expertsök, sökning.
Buggrättning: Åtgärdat problem i fältet Sökfråga: vid högerklick med musen följt
av "Klistra in" förhindrar inte att Rensa-knappen rensar fältet.

7.12

Expertsök.
Skicka träfflista, buggrättning. Nu är formateringen av en e-postad träfflista
förbättrad; listan skickas som en bilaga i pdf-format. Fönstret för e-postskick visas
som det ska, och lägger sig inte bakom Expertsök.

7.13

Komplettering av diakritlistan.
Vissa specialtecken (translittererade från ryska) hanterades inte rätt vid sökning,
och är nu rättat.

7.14

Exemplarinformation.
Historikknappen är nu markerad så det går att komma in i exemplarhistoriken
med en tangenttryckning.

7.15

Exemplarhistorik.
Kolumnen för Händelser är breddad och breddas ytterligare vid vidgning av
fönster.

7.16

Exemplarinformation, Påstås återlämnad.:
I exemplarposten finns en ny kryssruta för Påstås återlämnad. Om denna
markeras, och cirkulationsparametern Påstås återlämnad, max antal är aktiverad
får låntagaren röd signal när låntagaren har fler Påstås återlämnad-markeringar i
Böcker hemma än det antal som angetts i parametern Om värdet i
cirkulationsparametern överstigs så visas en varningsdialog om detta; det går
ändå att markera fler än vad som anges i parametern. Exemplar med Påstås
återlämnad-status visas i låntagarinformationens Böcker hemma med en bock i
kolumnen P.Å., men visas inte på långa kvitton, ej heller under Mina lån i
Arena/BOOK-IT PUB.

IN00020963

ReBUS-Prio
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7.17

Expertsök, kolumnbredd.
Ändringar i kolumnbredd gick i tidigare versioner inte att spara via kugghjulet.
Detta är nu fixat så att det fungerar som avsett.

7.18

Mängd exemplar.
Mängd exemplar är ombyggt för att sökningarna ska gå snabbare.

7.19

Mängd exemplar.
Extra 1 och Extra 2 kan nu användas som variabler för sökning av utlånat
material i Mängd exemplar.

7.20

Mängd exemplar,
Om man tillämpar funktionen Förvald enhet så är Alla på högersidan förvalt, inte
Utlånade som tidigare

HS 71962

7.21

Mängd exemplar.
I fönstret Mängd Exemplar står det nu "Förfallodatum >" istället för
"Förfallodatum" för att öka förståelsen för hur sökningen görs. Sökresultatet blir
alltså alla exemplar med förfallodatum fram till datum man anger i sökfältet.

2020-01-31

7.22

Reservationer.
När en låntagare tar bort en infångad reservation, och det aktuella exemplaret är
boende på hämtstället, så får exemplaret status Reservation borttagen och
därmed kommer inte aktuell reservation ut på plocklista om det inte finns andra
tillgängliga exemplar.

2020-01-28

7.23

Reservationer.
Buggrättning. När ett tidskriftsnummer är infångat går det nu att reservera det.

7.24

Reservationer.
Buggrättning, Vid flera exemplarreservationer på samma titel (t ex för
tidskriftsnummer) kommer nu alla på plocklapp.

7.25

Reservationer.
Buggrättning. Vi har nu åtgärdat felet där gruppreservationer endast gav en avgift
för EN reservation. Nu läggs det en avgift per titel som reserveras.

7.26

Reservationer.
Om plockning inte är aktiverat så går det nu att reservera även om det finns
exemplar med status På väg. Tidigare räknades dessa som tillgängliga så det gick
inte att reservera.

7.27

Mängd reservationer.
Infångningsdatum och löpnummer visas nu i träfflistan i Mängd reservationer
(fliken Reservationer).

ReBUS-prio

7.28

Mängd reservationer.
Sökning kan nu göras för reservationer Infångade på en viss enhet. Här kan man
kombinera sökning på hämtställe med reservationer infångade på hämtstället.

2020-01-31

SR00004137

IN00005660
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7.29

Mängd katalogposter
Nu försvinner inte sökfrågan längre om man först skriver in den, innan man
markerar "Poster under en given period" eller "Utan bestånd/order"

7.30

Litteraturlistor.
Att skapa listor går nu mycket snabbare än tidigare.

SR00004819

7.31

Avvisade katalogposter.
I avvisade katalogposter går det nu att filtrera på språk och medietyp och
visningen är utökad med kolumnen Språk.

ReBUS-prio

7.32

Katalogisera via mallar.
Katalogisera via mallar är ombyggt för enklare navigering och bättre
användbarhet. Nu finns det standardknappar för att lägga till, ändra och ta bort
fält. Dubbelklick i fält öppnar detta.
Knappen Auktoritetskontroll är flyttad och visas istället när du öppnar ett enskilt
fält.
MARC21: Nu finns det endast 3 flikar: Katalogisering, Redigerat format samt
Valideringsfel. Fälten som tidigare fanns i flikarna visas istället direkt i
katalogposten. Dubbelklicka på fält 000 eller 008 för att visa övriga inställningar.

7.33

Katalogisera via mallar och Katalogisera fritt.
Buggrättning: Nu går det åter att hämta uppgifter från fönstret Sök

7.34

Katalogisera via mallar, MARC21:
Nu är det åter möjligt att välja alternativet blank, - (Inget val gjort), i fält för
utgivningsland i 008. Poster med ogiltig landskod fick i version 9.1 koden aa
(Albanien) som låg överst istället för blank.

7.35

Katalogisera via mallar.
Nu visas inte dialog med fråga om man vill spara när inga ändringar gjorts i en
katalogpost.

7.36

Redigeringsformat.
Om katalogposten innehåller fält 600 och delfält c så redigeras detta ut inringat
av en parantes i formaten ISBD och Rubrik.
Exempelvis: Ämnesord: Reacher, Jack (fiktiv gestalt).

7.37

Fält 337$b är nu upprepningsbart i MARC21.

7.38

Redigeringsformat.
Fält 546 är borttaget från {language} i redigeringsformatet ALMA-Postvisning i
MARC21, vilket innebär att språkvisningen på Arenas katalogpostsida blir korrekt.

7.39

Språkkoder.
Språkkoder som inte finns upplagda i grunddatafönstret Språk skickas inte längre
ut i Arena. Det innebär att felkatalogiserade språkkoder eller koder som enbart
består av pipetecken inte längre orsakar fula textsträngar i Arenas
katalogpostvisning, fasetter och utökad sökning.

7.40

Institutionsnamn.
Biuppslag för institutionsnamn, fält 7102_ redigeras ut i Expertsöks rubrikformat.
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7.41

Utredigering av fält 260 i MARC21.
Problemet är rättat, och det blir korrekt i båda dessa fall:
260 $aStockholm : $bSvD, $c1984
260 $aStockholm$bSvD$c1984

7.42

Dewey.
I MARC21 kunde man i version 10.0 inte se hyllsignum om det var katalogiserat
som Dewey, alltså att första indikatorn för fält 852 var 1. Detta är nu rättat.

7.43

Hämtningsbeställningar (tilläggsmodul).
Nu går det att öppna fönstret Hämtningsbeställningar även om det här finns en
titel med fält 337 delfält b.

2020-02-05
IN00043329

8. STATISTIK
8.1

Statistik, Aktiva låntagare.
Nu finns det en variabel för aktiva e-bokslåntagare i statistiken för Aktiva
låntagare. Gäller e-Hub.

70466
70488
70322

8.2

Statistik, nya tidskrifter.
Rättning är gjord så att den automatiska uppdateringen av cirkulationskategori
vid ankomstregistrering i periodikamodulen också avspeglas i statistiken, i
statistikprofil med variabeln cirkulationskategori, för exemplar och
lokaliseringar.

IN00010444

8.3

Statistik, Författarfonden.
Om SAB-signum saknas i poster så hämtas nu Dewey-signum istället.

8.4

Statistikprofiler.
Buggrättning. I fönstret Grunddata | Statistik | Statistikprofiler är nu också den
översta profilen ändringsbar direkt när fönstret öppnas.

8.5

Statistik., Författarfonden.
Det finns nu två nya menyval för Författarfond Finland. Det ena gäller Utlån
böcker och det andra Utlån musik. Endast för MARC21.

2020-02-10
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9. VERKTYG
9.1

Automatiserade jobb.
Rensning av inaktiva låntagare. När jobbet väljs kan du bocka i följande tre
kriterier:
1. Ta bort låntagare även om de har lån/skulder/reservationer. Lånade
exemplar kommer att gallras.
2. Ta bort låntagare som har krav.
3. Ta bort låntagare som har spärrade kort.

ReBUS-prio

Låntagare som har externa skulder, fjärrlån eller fjärrlånebeställningar, lån av
exemplar som tillhör en annan konto-organisation eller som är kontaktpersoner
tas inte bort. Önskar du gallra även dessa så måste du först åtgärda orsaken till
att de inte tas bort.
Det finns en ny systemparameter: JOB_DEL_PATRON_INACTIVE där du ställer in
hur många dagars inaktivitet som gäller. Default-inställningen är att jobbet körs
varje natt. I första hand är det Systemansvarig på konto-organisationsnivån som
får mejl när jobbet körs, i andra hand är det E-postmottagare.
9.2

Automatiserade jobb.
Det automatiserade jobbet Rensa katalogposter enligt sökfråga är ändrat så att
det körs klockan 07:00 varje dag för att bättre synkronisera med hämtning av
katalogposter från Libris via batch.

9.3

Automatiserade jobb, Användare.
Nu fungerar de automatiserade jobben även om användaren som är kopplad till
jobbet har ett utgånget lösenord.

IN00011879

10. FJÄRRLÅN
10.1

Fjärrlån. MARC21.
Skapa fjärrlån via SRU-sök. Nu fungerar det att få med utgivningsår via SRU-sök
också när detta ligger i fält 264 $c, Här används nu samma regelverk som för
utgivningsår för utgivningsår i träfflistan.:

IN00025877

I första hand fält 008 pos 7-11, sedan fält 264 delfält c, eller 260 delfält c och i
sist 250 delfält b.
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11. INKÖP
11.1

Inköpsposter.
Om titelleverantör och/eller titelnummer saknas skall en preliminär post
(LOKAL-I) skapas.

11.2

Ankomstregistrering.
Nu ligger sökfältet för ISBN/ISSN före sökfältet för titelnummer.

ReBUS-prio

12. Z39.70
12.1.

Återlämningshylla med Z39.70
Nytt titelformat med hyllsignum för reservationskvitto anpassat för
återlämningshyllor via Z39.70 (PV Supa). Detta skrivs ut i disken när ett
reserverat exemplar eller ett exemplar som tillhör annan enhet ställs i hyllan.

IN00005178

12.2

Sortering.
Sorteringen är förbättrad enligt följande:
1. Det går att sortera ut böcker på utländska språk, t ex genom
vänstertrunkering eller på språk
2. Det går att välja att sortera till en specifik enhet utan att behöva lägga in
enhetens alla avdelningar.
3. Det går att sortera på medietyp och cirkulationskategori.

ReBUS-prio

12.3

Återlämning Offline.
Vid återlämning i offline-läge skrivs aktuellt datum och tid ut på
återlämningskvitto.

HS 69346
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13. FLEX
13.1

Tvåfaktorsautentisering.
Tvåfaktorsautentisering fungerar på samma sätt som i BOOK-IT klienten och
använder samma systemparameter för att bestämma hur ofta man måste logga
in med tvåfaktorsautentisering. Efter att du skrivit in dina användaruppgifter får
du välja om du vill få koden skickad till din e-post eller till din mobiltelefon. Skulle
du skriva in fel kod så måste du börja om från början och på nytt ange dina
användaruppgifter.

13.2

Flex: låntagarsökning.
Framsökta låntagare sparas under pågående inloggning och kan tas fram med
knappen Tidigare som finns i vyerna Sök låntagare och Utlån. Båda vyerna har
samma historik, dvs låntagare som sökts fram i Utlån finns med på listan
Tidigare i Sök låntagare och vice versa.

13.3

Avgifter. Utlån. Nu visas information vid utlån om det finns en låneavgift kopplad
till exemplaret, alternativt en fjärrlåneavgift vid utlån av fjärrlånat material med
avgift.

13.4

Datum för utlån.
När man söker efter en låntagare i fönster Cirkulation - Utlån finns det nu ett nytt
fält för datum där man kan ange ett förfallodatum som sedan används i fältet
Annan lånetid vid utlånet. Med hjälp av en häftstiftssymbol kan man låsa fast
värdet som då ligger kvar ligger tills att man loggar ut ur Flex eller aktivt väljer att
rensa det. Stängda dagar i kalendern beaktas.

13.5

Sökning.
I Katalog finns nu en kryssruta som kan användas för att filtrera bort e-medier vid
sökning.

13.6

Förvalt hämtställe.
Om en låntagare har förvalt hämtställe så visas detta när reservationer görs i
Flex.

13.7

Plocklistan.
Listan över plockade exemplar innehåller nu uppgift om hämtställe.

13.8

Knapparna för Ta bort och Spara visas nu oavsett status på reservationen både
via katalogposten och låntagarens reservationer i Flex.

13.9

Exemplarreservationer.
Bugg som gjorde att man inte kunde välja låntagare vid exemplarreservation i
Flex är rättad.

13.10

Låntagarinformation.
Nu visas en bock i Flex, under flikarna Signaler, när en räkning har skickats till
inkasso.

ReBUS-prio

2020-01-31
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13.11

Behörigheten per roll för fönstren Skapa låntagare och Överskriden hylltid - Ej
avhämtat - slår nu igenom i Flex också.

13.12

Behörigheten för Låntagarinformation under Övriga fönster används nu:
för Låntagare - Sök.
Vid träff på en låntagare visas direkt "Otillräcklig behörighet".
Vid flera träffar, visas ""Otillräcklig behörighet" när man försöker hämta
låntagarinformation.

13.13

Restriktion för visning av låntagarinformation
Restriktionen Visning av låntagarinformation gör knappen för Låntagare
klickbar/ej klickbar i fönstret Utlån.
Restriktion gäller för maskering av information i träfflistor på följande ställen:
Utlån|Sök låntagare och Sök låntagare, Katalog - Reservera - Sök låntagare
Katalog | Bestånd - Reservera - Sök låntagare.

13.14

Etikettinläsning.
Vid inläsning av etikett i BOOK-IT Flex, där man råkat få med ett blanksteg på
slutet, så trimmas det automatiskt bort.

13.15

Inloggning.
Om man försöker logga in i Flex med felaktig länk får man nu en dialogruta som
upplyser om att "Datasource saknas i URLen" istället för en error-sida.

13.16

Omslagsbilder. Hängningar uppstår inte längre vid inhämtning av omslagsbild till
sökresultat/katalogpost i Flex.

71160
IN00009500
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14. BOOK-IT ECO
14.1

Nytt kravsteg, Lokal räkning.
Detta kravsteg kommer före Extern räkning. Lokal räkning är precis som
Extern räkning en del av ECO och visas inte om inte modulen är påslagen.
Nya meddelandeformat: Lokal räkning:e-post, Lokal räkning: A4, Lokal
räkning: XML. Dessa har inte egna texter utan det är samma texter som
gäller som för vanlig Räkning
Ny cirkulationsparameter: Räkning, lokal som används på samma sätt som
Räkning, extern.
Om böckerna återlämnas innan nästa kravsteg, Extern räkning, körs ut tar
kravprocessen slut där. Om bara något av exemplaren återlämnas efter
Lokal räkning fortsätter kravprocessen till Extern räkning med de ex och
avgifter som kvarstår från Lokal räkning.
Om Övertidsavgift på räkning används så ska övertidsavgiften skapas vid
generering av Lokal räkning, och det är denna som också skickas vidare till
Extern räkning. Det genereras alltså inte någon ny övertidsavgift igen på
Extern räkning. Övriga cirkulationsparametrar för avgifter finns också för
Lokal räkning, Meddelandeavgift, Meddelandeavgift per exemplar.
Om ni använder er av både lokal och extern räkning så ska ni bara ange
meddelandeavgifter för Lokal räkning Det går alltså inte att få ytterligare en
avgift för Extern räkning och inte heller exempelvis sätta avgifter för en viss
låntagarkategori på den ena räkningen men inte på den andra.
Om Lokal räkning har skickats innan Extern räkning så visas den lokala
räkningens räkningsnummer i detaljfönstrets anmärkningsfält.Extern
räkning.
Extern räkning blir en "kopia" av den föregående lokala räkningen (med
undantag för de eventuella exemplar som återlämnats och skulder som
betalats) och skapas för alla räkningar som ej avslutats. Inga avgifter kan
tillkomma på Extern räkning.

14.2

Utskick.
I grunddatafönstret Externt ekonomisystem finns möjlighet att ange epostadress(er) för vart bekräftelsemejl ska skickas när utskick görs av
räkningar till externt ekonomisystem. Här visas antal räkningar, antal
låntagare som får räkningar samt totalbeloppet för det aktuella utskicket.
Mejlet går iväg när räkningar har godkänts, alternativt om godkännande
inte tillämpas när de externa räkningarna skickas via Nya utskrifter.

14.3

Statusmejl om FTP-överföring
BOOK-IT Eco. Statusmejl för lyckad/misslyckad ftp-överföring. När
överföringen fungerar går det mejl till adressen i fönstret Externt
ekonomisystem. Om det misslyckas skickas det till adresstypen
Ekonomiansvarig på inloggad enhet.

2020-01-31
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14.4

Utskick.
Nu står det Kreditfakturor i ämnesraden i mejl som skickas till angiven epostadress (från grunddatafönstret Cirkulation | Externt ekonomisystem.

14.5

Utskick
I kvittensmailet till ekonomiansvarig inkluderas namn på fakturafil och
kundfil.

14.6

Återlämning av exemplar på räkning.
Läs under Administration om Cirkulationsparameteren Räkning, hantera
räkningsexemplar.

14.7

Fjärrlån.
Ändring har gjorts som innebär att när ett fjärrlån hamnar på Lokal eller
Extern räkning så visas kommentaren På räkning på fjärrlånet. När
information om betalning av en extern räkning på fjärrlån skickas till BOOKIT så försvinner skulden och lånet från låntagaren. Fjärrlånet har fortsatt
status Utlånad; i kommentarsfältet visas texten Betald räkning. fjärrlånet
kan nu avslutas = får status Returnerad.

2020-01-31

Om räkningen avslutas manuellt i fönstret Cirkulation | Räkningar, så ska
man svara Nej på frågan om exemplaret ska gallras. Därmed försvinner
lånet från låntagarinformationens Böcker hemma-flik, och fjärrlånet går att
avsluta = får status Returnerad.
14.8

Låntagarinformation.
Nu visas en bock i BOOK-IT klienten, under flikarna Signaler, Böcker hemma
och Skulder, när låntagare har fått en räkning skickad till inkasso.
Flex, Låntagarinformation.
Nu visas en bock i Flex, under fliken "Signaler", när en räkning skickats till
inkasso.

14.9

Räkningar, status Betald räkning:
Exemplar med status Betald räkning kan inte användas i cirkulation. Det
går inte att låna ut eller återlämna dessa, eller ändra status. Om exemplar
med status Betald räkning dyker upp på biblioteket så måste dessa gallras
hårt, och sedan lokaliseras på nytt.

14.10

Arena / BOOK-IT PUB, Mina avgifter
Nu kommer skulder som finns på Extern räkning ut i BOOK-IT Web services
/Arena bland låntagarens skulder.
Dessa markeras med Extern räkning i kommentar, kan ej betalas här.
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15. ARENA / PUB / BOOK-IT Web Services
15.1

BOOK-IT Webservices:
Bibliotek som använder BOOK-IT:s API för inskrivning av låntagare via en
kommunal e-tjänst kan nu också registrera värden i låntagarkontots "Extra
1" och "Extra 2".

15.2

Arena / BOOK-IT PUB, Mina avgifter.
Nu visas bibliotekets namn (enhetsgruppsnamn) korrekt i Arena under
Mina avgifter.

15.3

Läs om Redigeringsformat och språkkoder under avsnitt Katalog.

15.4

Status PV och PV Nyförvärv
Felrättning. Exemplar som har status PV eller PV Nyförvärv visas inte som
tillgängliga.
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