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1. ATT GÖRA INNAN UPPGRADERINGEN
1.1.1

Installera klient 10.2
Observera att om ni ska köra offline under uppgraderingen så måste 10.2-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. ADMINISTRATION
2.1

Rensning inaktiva låntagare
Nu kan du markera de låntagarkategorier som du vill ska exkluderas från körningen
av det automatiserade jobbet "Rensa inaktiva låntagare". Andra bibliotek som är
potentiella fjärrlånare kan exempelvis undantas från rensning. Inställningen görs i
Administration | Grunddata | Cirkulation | Låntagarkategorier. I kolumn U visas om
en låntagarkategori är undantagen från borttag eller inte.

Idéportalen

2.2

Varning när låntagaruppgifter inte uppdaterats på lång tid
För bibliotek som inte har SPAR finns nu möjlighet att få en varning när uppgifterna
på ett låntagarkonto inte uppdaterats på lång tid. I systemparametern
PATRON_INFO_OK anger man antalet månader som ska ha gått sen senaste
uppdatering.

Idéportalen

I Låntagarinformation, fliken adressuppgifter visas ett rött utropstecken om
tidsgränsen man ställt in passerats. Går man in på adressfliken finns en röd text
”Låntagaruppgifterna har inte uppdaterats på x antal månader” samt en
’låntagaruppgifter ok’-knapp. När uppgifterna kontrollerats trycker man på knappen
varvid den röda texten samt knappen försvinner. (ej färdigtestat)
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2.3

Placeringar kopplade till en avdelning
I fönstret ”Avdelningar, Placeringar” markerar du en placering, högerklickar med
musen alternativt väljer F12 för att se 'Kopplad till avdelning'. En ruta nedanför
kolumnen visar vilka avdelningar som använder denna placering. Detta fungerar
både för kolumn Placeringar för avdelning och Placeringar. Underlättar när man till
exempel ska ta bort en placering.

Idéportalen

2.4

Uppgifter i meddelanden
Det finns nu fler möjligheter att ta styra vilka uppgifter som ska finnas i
meddelanden. De bockas då ur i grupprutan Typ för respektive mall under
Administration | Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar. Det har specifikt
kommit önskemål om titeluppgifterna och de kan nu tas bort från meddelanden.

Idéportalen

2.5

Hyllsignum i meddelanden
Katalogpostens hyllsignum är numera borttaget från alla utskick till låntagare.

Idéportalen

2.6

Behörighet, självregistrering
Standardvärden för självregistrering kan nu även sättas på användaren.
Administration | Användare, fliken Webb - allmänt. Olika användare kan vara
kopplade till olika webbplatser. Det betyder att man kan tillåta olika regelverk för
självregistrering beroende på var formuläret fylls i.
Exempel: låntagare som registrerar sig via bibliotekets Arena kan få en viss
behörighet medan låntagare som registrerar sig via en kommunal tjänsteplattform
kan få en annan.

2.7

Valideringsanrop från andra leverantörer
I den sk "Inloggningsmodulen" finns nu ett annat anrop som bara svarar med
låntagarens födelsedatum samt status, inga andra personuppgifter skickas ut.

2.8

Systemparametrar
Det finns en ny systemparameter, PICKUP_PREF, som styr ifall låntagarens förvalda
hämtställe ska gälla vid reservation i BOOK-IT-klient och Flex. Möjliggör undantag för
skolor med utlån i PUB med fast hämtställe.

2.9

Extern visning av placering
Bock för extern visning visas nu även i kolumnen för valda placeringar för
avdelning under Grunddata | Allmänt | Avdelningar, placering. Ändringar görs i
delfönstret Placeringar.

2.10

Grunddata, beskrivningar
Tvånget att ange något under Beskrivning när man lägger till något i
Administration | Grunddata är borttaget på alla relevanta menyingångar.

Idéportalen
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2.11

Fler språkkoder
Det finns två nya språkkoder: umesamiska (sju) och pitesamiska (sje). Samtliga
språk BOOK-IT kan hantera hittas under Grunddata | Katalog | Språk.

2.12

Fönstret Behörighet
Administration | Behörighet har byggts om och har nu ett renare och enklare
gränssnitt.

2.13

Externa räkningar
I fliken träfflista, kolumnen "Totalt" visas nu beloppet med två decimaler istället
för en. Buggrättning.

Supportärende:
SR00093885

3. CIRKULATION
3.1

Låntagarinformation
När reservation finns att hämta visas ett rött utropstecken i fliken
Reservationer i låntagarinformationen. Dessutom visas antalet medier som
finns att hämta efter texten Att hämta i utlåningsfönstret.

Idéportalen

3.2

Lånestatus
I fönstret Låntagarinformation finns numera knappen Skriv ut lånestatus. Den
gör det möjligt att skriva ut eller skicka ett statuskvitto med låntagarens
pågående lån, reservationer och avgifter (motsvarande "långt kvitto").

Idéportalen

3.3

Kvitto som e-post
Nu får användaren en bekräftelse på att ett kvitto skickats som e-post.

Idéportalen

3.4

Låntagarinformation, fliken Adressuppgifter
Vid klick på "Skicka e-post" i fliken Adressuppgifter öppnas nu ett internt epostfönster istället för att öppna datorns e-postprogram.

3.5

Låntagarinformation, låntagarimport
I Låntagarinformationen kan det nu även stå Lånt.import om låntagarimport
används istället för SPAR eller Navet, vilket är vanligt för skolbibliotek.

Idéportalen
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3.6

Sök låntagare
Fältet för e-postadress är inte längre känsligt för versaler respektive gemener.

Idéportalen

3.7

Spärr av meröppet-användare
Det går nu att spärra meröppet-användare. Tidigare fick man ta bort
behörighet för låntagare som misskött sig och då kunde annan personal råka
lägga dit den igen. I Låntagarinformation, fliken Signaler ”Lägg till
meddelande” finns möjlighet att ange en orsak samt lägga spärr. Fönstret har
en ny kolumn: Sp. meröppet.

Idéportalen

Spärren tas bort genom att spärrmeddelandet tas bort samt att man klickar i
behörigheten igen i fliken Allmänt.
I Mängd låntagare går det att söka fram samtliga låntagare som är spärrade
från meröppet.
3.8

Mängd låntagare
Tidigare kunde man söka ut låntagare efter giltighetstid, men behövde gå in
på respektive låntagarkonto för att se själva giltighetstiden. Nu visas den i en
egen kolumn i träfflistan.

Idéportalen

3.9

Mängd låntagare
Det var tidigare problem med att navigera mellan träfflista och låntagarkonto
om träfflistan sorterats om. Detta är nu åtgärdat.

3.10

Reservationer
Om infångat exemplar som ska hämtas på en enhet tas bort via inloggning
på en annan enhet, så skickas e-post till hämtställets enhet om att
reservation tagits bort, precis som när en låntagare tar bort en reserverad
bok i Arena.

Idéportalen

3.11

Överskriden hylltid
Överskriden hylltid har fått en ny kolumn för låntagarkategori. Detta ger
möjlighet att till exempel undanta Boken kommer-låntagare.

Idéportalen

3.12

Prioritering av e-postutskick
Vid massutskick av e-postmeddelanden kunde det tidigare uppstå kö och
därmed fördröjning i utskicken av ordinarie meddelanden, exempelvis
reservationsmeddelanden. I och med version 10.2 kommer BOOK-IT
prioritera ordinarie meddelanden till låntagare innan den fortsätter skicka ut
meddelanden skapade i Mängd låntagare.

Idéportalen
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3.13

Skickad e-post/SMS
Möjlighet att skriva ut på papper direkt från fönstret Skickad e-post ifall epostmeddelandet inte når fram till mottagaren. Utskriften inkluderar texten:
"Detta är en om-utskrift av ett elektroniskt meddelande. Kontakta biblioteket
för korrigering av e-postadress."

3.14

Utskrift av reservationsmeddelande
Utskrift av reservationsmeddelande samlar nu åter igen alla reservationer till
samma låntagare på en utskrift. Buggrättning.

3.15

Interna e-postmeddelanden
E-postmeddelanden om att infångad reservation är borttagen eller att ett
räkningsexemplar är återlämnat innehåller inte längre låntagarnamn.

Idéportalen

Supportärende:
SR00086455

4. KATALOG
4.1

Dewey: Mängd katalogposter
Det går nu att skapa Ändringsfält även för Dewey-hyllsignum, vilket innebär
att man kan göra massändringar i Mängd katalog.

4.2

Dewey: fält 852
Det går att ha två fält med samma nummer visade samtidigt i en
katalogiseringsmall. Exempelvis ett hyllsignum för SAB (i 852 _$h) och ett för
Dewey (852 1_$h).

4.3

Expertsök
Namn i signum är sökbara som enstaka ord och inte längre frasindexerade.
Exempel: Titel "Hannah Arendts 1940-tal" med signum “Lz Arendt, Hannah”
är nu sökbar som hannah arendt.

4.4

Expertsök
Filter "Antal ex per titel, tillgängliga" ger nu korrekt svar.

4.5

Expertsök
Sökningar på titlar som innehåller kolon-tecken fungerar nu även utan
citationstecken.

4.6

Expertsök.
Läsordning hämtas nu även från serieuppgiften i fält 440 och 490$v. Dock
kan endast fyra siffror redigeras ut. Knappen Serie fungerar också.

Idéportalen
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4.7

Expertsök.
Korrigering av redigeringsformaten ISBD och Rubrik gör att dubbla
seriebeteckningar redigeras ut separat och inte längre slås ihop till ett ord.

4.8

Tillfällig lokalisering
Datumet för tillfälliga lokaliseringar sparas nu under hela sessionen. Tidigare
rensades uppgiften när fönstret stängdes.

Idéportalen

4.9

Etikettutskrifter
Etikettutskrifterna för hylla tas nu i första hand från Avvikande hyllsignum, i
andra hand från ordinarie Hylla.

USAHEC

4.10

Exemplarinformation, extern anmärkning
Antalet tecken har utökats till 255.

USAHEC

4.11

Mängd katalogposter
Den finns nu en genväg till Expertsök från Mängd katalogposter så att man
enkelt kan kontrollera bestånd.

Idéportalen

4.12

Mängd exemplar
Mängd exemplar redovisar inte längre siffran för antal titlar i sökningen utan
bara exemplar.

4.13

Profillistor
När man valde att begränsa på Avdelning fick man scrolla igenom väldigt
många blankrader. Det är nu åtgärdat.

Supportärende:
SR00083348

4.14

Avvisade katalogposter.
Avvisade katalogposter har knapp för genväg till Expertsök. Genvägen finns
både i fliken Översikt och fliken Detalj. Du kan direkt kontrollera vilka enheter
som har bestånd ifall de behöver meddelas för ändring av exemplarens
författare, titel eller hylla. Det går även att välja att katalogisera och gjord
ändring visas i Existerande post.

Idéportalen

4.15

Fält 007
Redigeringsprogrammet klarar nu dubbla 007-fält.

Supportärende:
IN00083891

4.16

Delfält
Filer med poster som innehåller delfält med fler än 10 000 tecken kan nu
importeras. Detta kunde tidigare orsaka stopp vid filimport från Libris.

Supportärende:
IN00089130
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4.17

Expertsök, fliken bestånd
När man stod i fliken bestånd för ett fiktivt exemplar och förde muspekaren
över Etikettnr. kunde man få upp ett felmeddelande. Det är nu åtgärdat.

4.18

Länkkontroll
En bugg gjorde att fönstret kunde hänga sig. Det är nu åtgärdat.

USAHEC

5. STATISTIK
5.1

Statistik, Språkkoder.
När ett språk haft två språkkoder (en ny och en gammal) har sökning i
statistikprofiler inte fungerat fullt ut. Exempel: singalesiska med koderna snh /
sin och tagalog tag / tgl. Nu räknas de samman.

Supportärende:
SR00052092

6. VERKTYG
6.1

Användarinställningar
Färgmarkering av varannan rad kan nu stängas av i fönstret
Användarinställningar.

Idéportalen

6.2

Automatiserade jobb
Det är nu obligatoriskt att koppla automatiserade jobb till en särskild användare.
Om man inte anger användare kommer det en dialogruta som upplyser om att
användare måste anges.

Supportärende:
SR00091376

6.3

Låntagarimport
Under Verktyg | Låntagare – Import finns en ny funktion där man kan testa
låntagarfiler som ska importeras in i BOOK-IT. Då kan man, innan man
importerar, undersöka om det finns några felaktigheter samt välja att importera
direkt utan att behöva logga in i FTP/SFTP och ladda upp filen manuellt.
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7. FJÄRRLÅN
7.1

Rättat felmeddelande
Ett felmeddelande som dök upp vid borttag av reservation på fjärrlån innan
boken ankomstregistrerats har åtgärdats. Detsamma gäller för en bok som
returneras i Fjärrlånemodulen innan ankomstregistrering. Buggrättning.

Supportärende:
SR00082241

7.2

Låntagarinformation i fjärrlånebeställning
Tidigare följde låntagaruppgifter med när man e-postade från Fjärrlånemodulen
för att till exempel skicka en omlåneförfrågan till ett annat bibliotek. Det är nu
åtgärdat.

Idéportalen

7.3

Reservationsavgift för fjärrlån
Reservationsavgift för fjärrlån skrivs nu ut korrekt i de fall det finns flera fjärrlån
på samma reservationsmeddelande.

7.4

Kontrollfråga
När det tas bort en post i fjärrlånemodulen kommer nu en kontrollfråga så man
inte tar bort något av misstag.

Idéportalen

7.5

Korrigerat felmeddelande
Om man la in ett fjärrlån med ett väldigt långt signum kunde man få ett kryptiskt
felmeddelande. Texten är nu förtydligad och lyder ”Maximalt 50 tecken i detta
inmatningsfält”.

Supportärende:
IN00084019

8. FÖRVÄRV
8.1

Skicka till kalkylark
Nu finns knappen Kalkylark även i Mängd beställningar, fliken Beställningar.

8.2

Rensa-knappen
Om man ökat textstorleken i BOOK-IT försvann Rensa-knappen i fönstret
Ankomstregistrering. Det är nu åtgärdat.

8.3

Radnummer
Radnummer visas i beställningsfliken och är möjligt att söka på. Välj först
Hämta alla.

Supportärende:
IN00096050
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9. FLEX
9.1

Flex.
Vi rekommenderar att man rensar cachen i webbläsaren för att Flex ska fungera
korrekt.

9.2

Lånehistorik
Vid utlån eller reservation av material till låntagare med lånehistorik visas nu ett
felmeddelande om låntagaren tidigare lånat titeln.

Supportärende:
SR00089064

10. ARENA
10.1

Format på personnummer
Det går nu att registrera låntagare med personnummer angivna i följande format i
Arenas självregistreringsformulär:

Idéportalen

ÅÅÅÅMMDDXXXX
ÅÅÅÅMMDD-XXXX
ÅÅMMDDXXXX
ÅÅMMDD-XXXX
10.2

Självregistrering i Arena
Det går nu att skapa ett låntagarkonto via självregistreringen även för de
personer vars personnummer är registrerat som kontaktperson på annan
låntagare

10.3

E-ljudböcker
De får nu korrekt resurstyp (elektronisk) vid export till Arena.

Supportärende:
IN00075995
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