BOOK-IT 10.1
Utvecklingsönskemål prioriterade av ReBUS, referensgruppen för BOOK-IT-utveckling.
Den 3 juni 2019 hölls ett referensgruppsmöte för BOOK-IT-utveckling i Stockholm. Inför mötet
hade vi bett deltagarna att läsa och ta ställning till inkomna önskemål i Idé-portalen

Följande utvecklingsönskemål är prioriterade och kommer om
möjligt att genomföras:
Navigering
Varannan-rads färgning av träfflistor för ökad läsbarhet.
Visa kortkommandot i mouse over när man pekar på snabb-knapparna i ikonraden.
Låntagarinformation
Kolumn för Skickad i låntagarbildens info om utskickade krav
Detaljvyn i skulder ska visas i helskärm, eller större från början så att titelinfo syns tydligare.
Reservationer
Passiva och utgångna reservationer ska markeras i reservationsfliken i Låntagarinformation
samt i Expertsök.
Visa löpnummer och infångningsdatum i träfflistan i Mängd reservationer
När en låntagare tar bort en infångad reservation, och det aktuella exemplaret är boende på
hämtstället, så får exemplaret status Reservation borttagen. Därmed framstår det inte som att
exemplaret är tillgängligt och kommer inte med på plocklistor.
Katalog
Beståndsfliken i Expertsök: visa utlån i år och utlån totalt i per exemplar.
Ny fasett: Publikationstyp. Vi ser över gränssnittet för fasetter.
Hopp från katalogpost för fjärrlån till aktuell post i fjärrlånemodulen.
Avvisade katalogposter: kolumn för språk + filter för språk, filter för medietyp.
Exemplarinformation
Historik-knappen ska vara inramad med streckad ram när man öppnar fönstret så att den går att
nå med blanksteg.
Cirkulation
Lån av utlånat och reserverat material till annan person ska förhindras i automat. Löst med
cirkulationsparameter Flygande återlämning i automat.
Avvikande lånetid ska kunna pinnas fast och gälla tills vidare för alla låntagare (önskemål för
bokbussar som använder avvikande lånetid).
Utskrifter/utskick ska få fördefinierad utskriftsordning för utskriftsformaten.
Grunddata
Meddelandetexter: dialogruta vid ändring av texter med varning om vilka enheter man ändrar för.
Sorteringsregler: Hanteringen förenklas, så att det till exempel går att ange en enhet utan att
ange avdelningarna.
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Följande punkter är sedan tidigare gjorda i version 10.1:
• Mängdfunktionerna är ombyggda för att förbättra prestandan.
• Mängd låntagare: ny e-postfunktion
• Låntagarinformation: ett tredje kön - intergender
• Uppdatera katalogposter via SRU
• Automatiserat jobb för borttag av inaktiva låntagare
• Klientanslutning via http
• Anpassningar BOOK-IT Eco
• Tvåfaktorsautentisering vid inloggning i BOOK-IT.
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