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Axiell Sverige AB 

Låntagare 
 

• (PLCB-7036) Vid sökning på låntagare är det nu möjligt att trunkera/maskera 

telefonnummer och e-postadresser med * eller ?. Telefonnummer måste anges utan 
mellanrum, och om trunkering inte används, behöver fullständigt nummer inklusive 
landskod skrivas.  

 

• (PLCB-7187) Existerande notifieringar är i sig inte längre något hinder för att radera 
låntagare. Om låntagaren har lån eller skuld där notifiering sänts, kommer lånet eller 
skulden att hindra låntagaren från att kunna raderas, men exempelvis notifiering 

gällande automatisk överflyttning till annan låntagargrupp hindrar inte borttagning 
av låntagare.  

 

Roller och behörighet 
 

• (PLCB-63) Penn-ikonen som indikerar redigeringsläge är inte längre synlig för 

användare som saknar behörighet att redigera.   
 

Självbetjäning 
 

• (PLCB-5859) Det är nu möjligt för användare att tillåta/återkalla tillgång för 
låntagare till Meröppet per filial som har Meröppet installerat. 

Tidigare hade man antingen tillgång till ingen eller alla ställen med Meröppet i 
databasen. Nu sätts tillgången på en lägre nivå. Endast filialer som är markerade 

som Meröppet-filialer kan väljas. Kontakta supporten genom att skapa ett ärende i 
Hornbill om nya filialer ska öppnas upp som Meröppet-filialer hos er. 

Användargränssnitt 
 

• (PLCB-6216)  Det har gjorts förbättringar i tillgängligheten både för att stödja 
skärmläsare och för att betona fokus i Quria. Det aktiva fältet är nu markerat med en 
blå ram för att tydliggöra var man befinner sig när man navigerar med hjälp av tab- 

tangenten. 
 

• (PLCB-6972) Rutor kan bockas genom att använda mellanslagstangenten.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Axiell Sverige AB 

Reservationer 
 

•    (PLCB-4702) När låntagare lägger en reservation i Arena visas nu könummer korrekt. 

 
• (PLCB-4905) Om giltighetsdatum för en reservation ändras av en låntagare i Arena 

eller en användare i Quria, kommer reservationer som ändrats till att vara framtida 

inte upp i plocklistan. Detsamma gäller vid motsatt scenario: Om en reservations 
giltighetsdatum ändras till att vara aktiv (från framtida), visas den i plocklistan. 

 

• (PLCB-7146) Infångade exemplar påverkas inte längre av reservationsreglerna. Detta 
för att undvika problem som kan uppstå vid utlån i samband med att reglerna 

ändrats. 
 

• (PLCB-6838) Om ett exemplar som knyts till den översta nivån i samarbetet har fått  

manuell status (och därmed inte är reserverbar) kommer exemplar på nästa nivå att 
falla ut som reserverat vid återlämning.  

 

 

Fjärrlån 
 

• (PLCB-5966) Inkommande fjärrlån: Det är nu möjligt att ändra förfallodatum för 
fjärrlån innan utlån och/eller omlån. För manuella inkommande fjärrlån används 
förfallodatum för utlån/omlån om förfallodatum inte redan har passerats. Om 

förfallodatum skulle ha passerats, kommer förfallodatum att baseras på bibliotekets 
ordinarie regler.  
 
 
 

Inköp 
 

• (PLCB-7009) Att motta beställningar: Kryssrutorna framför beställningsexemplaren 
rensas numera inte automatiskt efter att en åtgärd utförts. Detta för att man inte 
ska behöva kryssa i dem på nytt efter varje åtgärd (t. ex  ange lokalisering och typ, 

generera streckkod, skriv ut ryggetikett)  
 

 
 

 

 



 

 

 
 

Axiell Sverige AB 

Samlingar 
 

• (PLCB- 7154) Det är inte längre möjligt att scanna inkommande fjärrlån och 

exemplar tillhörande annat konto, eller att söka fram exemplar utan streckkod 
genom att ange blankt fält med hjälp av mellanrumstangenten. 
Omfattande arbete har gjorts för att säkerställa rättigheterna att hantera exemplar 

mellan konton. Det är endast tillåtet att lägga till/redigera/radera exemplar som 
tillhör det egna kontot. Hantering av tillfällig lokalisering över kontogränserna är 
endast tillåtet för exemplar med status tillgänglig och på väg. 

 

• (PLCB- 6751) Konceptet aktuell lokalisering är implementerat för exemplar. Aktuell 

lokalisering är alltid satt till exemplarets ägande lokalisering, om det inte är satt en 
tillfällig lokalisering. Detta påverkar exempelvis information om bestånd i Arena, 
plocklista, infångande av reservationer och sökfiltret i Samlingar. 

 Vid sökning i mängd av exemplar finns nu möjlighet att filtrera på aktuell 
lokalisering.  

 

• (PLCB-361) Samlingar / Exemplar: Det är nu möjligt att modifiera förfallodatum för 
tillfälliga lokaliseringar. 

 

 
 

Konfiguration  
 

• (PLCB-6955) Det är nu möjligt att använda variabeln {{PatronCard}} i tillägg till den 

existerande variabeln {{PatronIdentifier}}, som skriver ut låntagarens externa ID i alla 
meddelandetexter som refererar till låntagarnotifieringar. 

 

 
 

 

 

 


