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Idéportalen = utvecklingsförslag som kommit in via Idéportalen på Axiells hemsida.
Supportärenden = supportärenden som kommit in via Hornbill/supporten.
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1. ADMINISTRATION
1.1

Grunddata | Allmänt | Klasser
Genom att trycka F12 på tangentbordet alternativt högerklicka kan man nu
se vilka klassbeteckningar som är kopplade till vilka enheter.

1.2

Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
Tidigare gick det att koppla en användare som saknade e-postadress. Nu
förhindras det.

Supportärende:
IN00129434

2. CIRKULATION
2.1

SPAR
Uppdatering i hantering av filer från SPAR. Tidigare uppdaterades inte
låntagare som gått från tillfälligt personnummer till permanent.
Låntagarposten markerades endast med ändringskod 74.
Nu tas det nya personnumret om hand och ersätter det befintliga gamla
(tillfälliga) personnumret.

Supportärende:
SR00136184

OBS! Använder man personnummer som lånekort uppdateras inte det
gamla lånekortsnumret.

2.2

SPAR
Buggrättning. En bugg gjorde att man kunde skapa låntagare med SPARuppdatering utan att lägga in personnummer. Det är nu åtgärdat.

2.3

Mängd låntagare
Det finns en ny kolumn: Aktiva lån. En grön bock indikerar att låntagaren
har aktiva lån.

Supportärende:
SR00133911
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2.4

Låntagarinformationen
Buggrättning i Låntagarinformationen gällande meröppet. Om man bockade
ur meröppet och sen la en signal på låntagaren utan att spara däremellan
så bockades meröppet i igen. Nu kommer man få upp en dialogruta om
osparade ändringar om man missar att spara mellan de två manövrarna.

Supportärende:
IN00129589

2.5

Mängd exemplar
Buggrättning. Exemplar som fått en placering inlagd vid en tillfällig
omlokalisering kunde på grund av en bugg inte sökas fram. Det är nu
åtgärdat.

Supportärende:
IN00129316

3. KATALOG
3.1

Knappen Exemplar
Knappen ’Exemplar’ är utbytt mot ikonen ’Exemplar’ på samtliga ställen i
BOOK-IT.

3.2

Dubbla hyllsignum
För bibliotek med flera sigler kunde informationen i MARC-fält 852 visas
flera gånger. Det är nu åtgärdat.

3.3

E-filmer
Det går nu att söka på poststatus i fält 000 position 5 (i MARC21) där det
till exempel läggs information om borttagna e-filmer. Ändringen kommer
via importerade poster och kan inte ändras manuellt.

Supportärende:
SR00136758

Borttagen post har poststatus 'd' och söks med kvalifikator /ps. Sökning
d/ps. Kan även användas i sökfråga under JOB_DEL_CAT_CCL för borttag
av poster som automatiserat jobb.
3.4

Nya kvalifikatorer
Kvalifikator FU möjliggör sökning på katalogposters fullständighetsnivå
(MARC-fält 000, position 17) Det innebär att man kan söka fram
exempelvis katalogpost med förkortad katalogisering (4) och preliminära
poster (5).

Supportärende:
SR00089439

Kvalifikator PS: se punkt 3.3
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3.5

Kvalifikator KL
En bugg i indexeringsprogrammet gjorde att kvalifikator KL inte fungerade
som förväntat. Det är nu rättat.

Supportärende:
SR00125127

Observera: Förändringarna gällande kvalifikatorer (punkt 3.3, 3.4 och 3.5)
kommer kräva en omindexering av katalogen. Detta kommer göras några
dagar efter uppgraderingen.

4. INKÖP
4.1

Ankomstregistrering Tidskrifter
Buggrättning. Tidskrifter, lokaliseringstyp 'Retroaktiv, flytande'. Ett anropningsfel
orsakade problem med RFID. Det är nu åtgärdat.

Supportärende:
SR00138850
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