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Cirkulation 

• Om RFID-status inte är korrekt i relation till exemplarstatus, är det nu möjligt att ändra RFID-
status i såväl återlämnings- som utlånsfönstret. 
 

• Endast exemplar som saknar transaktionsstatus, eller med följande transaktionsstatus kan 
raderas: 

o Tillgänglig 
o På väg 
o Infångad (avbruten) 
o Infångad, på väg (avbruten) 
o Betald räkning 
o Mottagen 
o Intern hantering: Utgående fjärrlån avbeställt 

 
Om ett exemplar har någon annan transaktionsstatus, till exempel utlånad eller infångad är 
det inte möjligt att radera exemplaret. (relaterat till ärende IN00107006 och IN00106813) 
 

• Förbättringar av prestanda har gjorts gällande återlämning av exemplar på räkning. 
(relaterat till ärende IN00097705) 
 

Inköp 

 
• Fakturor – utveckling pågår: Stöd för fakturahantering är förberett, och det finns några få 

nya behörigheter som aktiverar den nya funktionaliteten. Eftersom funktionaliteten inte är 
färdig, ska dessa nya inställningar inte aktiveras än. 
 

• Informationen i listan över budgetar (Inställningar/Budgetar) visar nu organisation och 
avdelning. För nya budgetperioder är varningsnivån satt till 100% som standard. 
 

• Det är nu möjligt att öppna ett verk genom att klicka på titeln i Rekvisitioner och 
Beställningar. 

 

Statistik 

 
• Det finns en ny modul för Författarfonden som behöver aktiveras. Rapporten återfinns 

under Inställningar/Admin/Årsskifteskörningar. 
 

• För att lättare hitta en sparad rapport är det nu möjligt att förfina listan av rapporter baserat 
på rapporttyp, datakällor och privata/allmänna rapporter.  

 

• Ett problem med att skapa statistik baserat på kön är rättat. (relaterat till ärende 
IN00097555) 
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Samlingar 

• Sök: Det är nu möjligt att scanna en streckkod för att få fram det relaterade verket. Några 
detaljer kan vara värdefulla att känna till:  
 

o Det görs först en generell sökning, och om det inte finns några träffar, görs en 
ytterligare sökning på exemplar baserat på det givna sökkriteriet. Det innebär att om 
en generell sökning ger träff på streckkoden, utförs ingen ytterligare sökning på 
exemplaret. Detta bör dock uppstå sällan.   

o Om mer än ett sökkriterium anges, kommer det inte att ske någon exemplarsökning 
vilket innebär att streckkoder med mellanslag inte kommer att ge träff.  

 

• Sök: Organisationsfiltret inkluderar nu alla konton om systeminställningarna innehåller fler 
än ett.  
 

• Exemplar i mängd: Det är nu möjligt att lägga till och ta bort manuella exemplarstatusar och 
sätta tillfällig lokalisering i mängd. (Samlingar/Exemplar/Ändra uppgifter) 

 

• Exemplar i mängd: Det är nu möjligt att söka på värdet “inget val” i de flesta av 
rullgardinsmenyerna för att göra det möjligt att hitta exemplar utan angivet värde. (t. Ex 
ingen avdelning eller ingen placering)  

 

• Exemplarhantering: Den uppdaterade funktionaliteten i tidigare release för att säkerställa 
exemplarhantering över kontogränser medförde att kontrollerna blev lite för strikta. 
Generellt gäller följande vid hantering av enstaka exemplar såväl som hantering av exemplar 
i mängd: 

o Exemplar som tillhör det egna kontot kan omlokaliseras eller ges en tillfällig 
lokalisering inom hemkontot oavsett transaktionsstatus. 

 
o Exemplar som tillhör det egna kontot kan omlokaliseras eller ges en tillfällig 

lokalisering till andra kontot så länge som exemplaret saknar transaktionsstatus eller 
någon av följande: 

▪ Tillgänglig 
▪ På väg 
▪ Infångad (avbruten) 
▪ Infångad, på väg (avbruten) 
▪ Intern hantering: Utgående fjärrlån avbeställt 
▪ Betald räkning 
▪ Mottagen  

o För inkommande fjärrlån gäller följande:  
▪ Inkommande fjärrlån kan aldrig hanteras I Samlingar/Exemplar  
▪ Inkommande fjärrlån kan inte ges en tillfällig lokalisering  
▪ Inkommande fjärrlån kan inte ges en uppdaterad exemplartyp 
 
  

• Plocklista: Tidigare har det varit problem med att expandera exemplarvyn i plocklistan. Det 
ska nu vara möjligt att expandera plocklistans rader och exemplaren på varje rad. Kontakta 
supporten om ni fortfarande upplever problem relaterade till detta.  (relaterat till ärende 
IN00095093) 
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• Ett nytt val, “Flytta exemplar”, erbjuder möjligheten att flytta exemplar från en 
manifestation till en annan där det finns behov. Det finns några begränsningar gällande vilka 
exemplar som kan flyttas. Det är endast möjligt att flytta: 

o Exemplar som tillhör det egna kontot 
o Exemplar som inte är fjärrlåneexemplar  
o Exemplar som inte är infångade, utlånade eller beställda 
 

Denna funktionalitet är tillgänglig endast för de användare som fått den nya behörigheten 
Samlingar: Flytta exemplar. Valet “Flytta exemplar” hittas I kontextmenyn för 
manifestationer i Samlingar.  
 
 

• Det är nu möjligt att uppdatera exemplardetaljerna med följande undantag:  
o Exemplarnummer kan inte uppdateras för exemplar som är utlånade.   
o Exemplartyp kan aldrig uppdateras för inkommande fjärrlåneexemplar.  

Metadata 

• Importerade MARC21-poster för punktskriftspublikationer får nu korrekt manifestationstyp  
Punktskrift. 
 

Låntagare 

• Om en låntagare saknar adress blir adressfältet försett med texten «Åter till avsändaren» på 
alla utskrifter. 
 

• Det är nu möjligt att söka räkningar i mängd i Låntagare/räkningar. Det är också möjligt att 
slutföra eller stänga räkningar här. Denna funktionalitet är endast tillgänglig för användare 
som har fått den nya behörigheten Låntagare: Räkningar.  

 

• Hantera låntagare i mängd: Det är nu möjligt att bocka för flera val i låntagarkategorier, 
anpassade fält, kommunikationsspråk och medlemsskapstyper för att få en mer effektiv 
sökning.  

 

• Förbättingar i prestanda har gjorts gällande visning av notifieringar i låntagarbilden. 
 

• Övertidsvarningar kan nu skickas om. 
 

• Felet att inte kunna öppna låntagarbilden under vissa förutsättningar har blivit åtgärdat. 
(relaterat till ärende IN00106366) 

 

Roller och behörigheter 

• Det finns två nya behörigheter: Samlingar: Flytta exemplar och Låntagare: Räkningar, för 
funktionalitet som beskrivits tidigare. 

• Det finns tre nya behörigheter för Inköp: Fakturor. Denna funktionalitet är under utveckling 
och dessa inställningar ska inte aktiveras ännu. 
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Integration 

• Quria erbjuder nu möjligheten att länka till en karta i Arena om det finns en 
överenskommelse med en leverantör av karttjänster,t. ex Wagner Guide. Be er 
karttjänstleverantör om korrekt URL.  

Användargränssnitt 

• En rättning har gjorts på problem som orsakade att listan över mest reserverade titlar inte 
visades korrekt. (relaterat till ärende IN00108664) 
 

Fjärrlån 

• Skapande av reservation för ett bibliotek: Inga utgående fjärrlånsförfrågningar skapades om 
låntagaren togs fram via en sökning eller valdes via kortkommandot Alt+0, enbart om 
låntagaren togs fram via låntagarkortet. Detta är nu rättat, och utgående 
fjärrlånsförfrågningar skapas oavsett hur låntagaren (biblioteket) tas fram. 
 

• Det är nu möjligt att spara ändringar för beställda fjärrlån oavsett status på fjärrlånet. 
 

• Inkommande fjärrlån: Det är nu möjligt att filtrera sökningen på organisation. Notera att när 
ett inkommande fjärrlån är avbrutet/avslutat, försvinner hämtenhet och kommer inte att 
listas om organisationsfiltret är satt till något annat än «Inget val».  

 

• Inkommande fjärrlån: Sorteringsordningen är som standard satt efter  statusdatum, så att 
inkommande fjärrlån med de senaste statusuppdateringarna visas överst.   

 

• Tidigare problem att hantera inkommande fjärrlån som skickats från fjärrlånebiblioteket 
innan upptäckt att fjärrlånet var avbrutet är rättat. Det är nu möjligt att skriva ut 
transportkvitto och återlämna ett exemplar även om det hunnit skickas från 
fjärrlånebiblioteket innan det upptäckts att det inkommande fjärrlånet var avbrutet.  

 

 

Regler 

• Reglerna för lånetid, omlånetid och omlånetid för reserverat exemplar kan inte längre ha 
antal dagar satta till 0 (noll). Se över era regler och ta bort alla med antal dagar = 0. För att 
förhindra utlån/omlån, bör reglerna i cirkulationskontroll användas istället.  
 

Systeminställningar 

• Det finns ett nytt val i Inställningar/Systeminställningar för att begränsa antal låntagarnamn 
som visas vid återlämning i transaktionsloggen för ett exemplar. Standardvärdet är -1, vilket 
innebär att systemet bortser helt från denna inställning. Om siffran sätts till exempelvis 2, 
kommer endast låntagarnamnen för de två senaste återlämningarna att visas. På grund av 
cache kan det dröja några minuter innan en ändring slår igenom. 
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Schemalagda jobb 

• Informationen i rapporterna för Generera 
övertidsvarningar/varningar/räkningar/skuldpåminnelser visar nu tydligare hur många 
meddelanden som skickats för respektive sändmetod. 
 

Inställningar/Admin 

• ”Visa status för exekverade jobb” har flyttats in under rubriken ”Schemalagda jobb”. 

Reservationer 

• En rättning har gjorts på problemet med att en infångad reservation som inte hämtas i tid 
fångats in på nytt till samma låntagare efter återlämning i självbetjäningsautomat. 
 

• Det är nu möjligt för onlineregistrerade låntagare att lägga reservation om reglerna tillåter 
det, även om låntagaren inte tillåts att låna exemplar förrän de varit i kontakt med 
biblioteket. Utlånsreglerna gör inte längre någon kontroll när en reservation läggs. Detta 
innebär att låntagaren kommer att få reservationsmeddelande, men inte kommer att kunna 
låna förrän låntagarkategorin är ändrad. 

 

Kalender 

• En bugg i kalendern som medförde att poster för stängningsperiod inte alltid visades är nu 
åtgärdad. 
 

Arenarelaterat 

• Det är nu möjligt för låntagare att bocka ur standardhämtställe.  
 

• Det är nu möjligt att logga in I Arena med BankID om denna inloggningsmetod är 
konfigurerad i Arena och om BankID-modulen är aktiverad i Quria. Kontakta supporten om 
ni önskar att börja använda BankID.  

 

• Det är nu möjligt att välja kommunikationsspråk när låntagaren använder sig av 
onlineregistrering. 
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