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Cirkulation 

• Ny funktionalitet: Det är nu möjligt att sätta upp sorteringsregler för exemplar som 
återlämnas i sorteringsmaskin.  
 

• Det finns ett nytt val i inställningarna för cirkulationsställen: Skriv ut transportkvitto för 
reserverade exemplar som standard. Det är relaterat till Skriv ut transportkvitto som 
standard. Bägge valen behöver vara bockade om man vill skriva ut transportkvitto som 
standard för både reserverade exemplar och exemplar som ska skickas till sin hemenhet. 

 

• Det finns en ny kolumn, Plats, i återlämningsfönstret. Plats-kolumnen visar enheten som 
exemplaret tillhör i varningsfärg (orange) om exemplarets aktuella enhet inte är samma 
som inloggad användares enhet. Kolumnen Plats visar information om avdelning, plats 
och hylla.  

 

• Om vårdnadshavare krävs enligt regler satta för låntagare, och vårdnadshavare inte är 
angiven för en låntagare indikeras att vårdnadshavare saknas i utlåningsfönstret.  

 

• Låntagare kan nu förnya lån av exemplar även om det finns reservationer på en annan 
nivå i reservationssamarbetet. (Relaterat till IN00111879)  

. 

Inköp 

• Ny funktionalitet: Det är nu möjligt att registrera fakturainformation från en leverantör 
och sedan söka på exemplar inköpta från denna leverantör, samt länka dem till fakturan. 
Det är också möjligt att länka exemplar till fakturor i anslutning till kvittot för 
exemplaren i inköpsmodulen, och att se och redigera fakturaregistreringar och de 
exemplar som är länkade till fakturainformationen. I tillägg är det också möjligt att göra 
sökningar för, och lista de registrerade fakturorna.  

Statistik 

• Rapporter för Författarfonden: En mindre fix är gjord för att säkerställa att alla 
referensexemplar är medräknade oavsett registreringsdatum. 
 

• Rapporter för Författarfonden: Några justeringar är gjorda i gränssnittet och i 
hanteringen av stora databaser. 

 

• När en rapport skapas väljer man nu organisation i en hierarkisk dropdown-lista istället 
för att göra val i flera listor. Detta gör det snabbare att skapa nya rapporter.  

 

 

Samlingar 

• Manifestationsdetaljer: Prestandan för att jobba med manifestationer med många 
exemplar/reservationer är förbättrad. (Relaterat till IN00105903) 
 

• En ny ikon har lagts till för manifestationstypen DAISY. 



 

 

 

 
Axiell Sverige AB 

 
 

Sökning 

• Sökresultat i fritextsökning och förfinad sökning visas nu med antal träffar tillsammans 
med träfflistan .När en ny sökning görs, rensas tidigare sökning för att tydliggöra när ett 
nytt sökresultat presenteras. I Samlingar- sök visas också information om sökfrågan var 
inkorrekt, exempelvis om det saknas parenteser eller citationstecken. 

• Sökning: Tidigare kunde problem uppstå när man sorterade på kolumnen språk. 
Sorteringen fungerar nu för alla språk Quria finns översatt till, och baseras på 
installationens angivna språk i stället för det för användaren angivna språket.  
 

• Sökning: Tidigare problem med operatorn AND (endast på engelska, den svenska 
varianten OCH har fungerat) är löst. 

 

 

Metadata 

• Quria hanterar nu fileringstecken i manifestationstitlar vid import av MARC-
poster och vid lokalt skapande av manifestationer. Detta används vid 
skapandet av huvuduppslag på titel och kan tillämpas vid etikettutskrift samt 
sortering i sorteringsanläggningar.   

  

• I Samlingar har det lagts till nya manifestationstyper för att göra det möjligt för 

användaren att välja den typ som bäst beskriver samlingen. 

 

Låntagare 

• Det fans ett fel i fliken Avgifter som hindrade viss information relaterad till skulder (t. ex 
ursprunglig summa) från att visas. Detta är nu rättat. 

 

• Låntagare som är blockerad på grund av regler (exempelvis en skuld), kan fortfarande logga 
in och se sin låntagarstatus i självbetjäningsautomater. 

 

• Låntagare- låntagare- förfinad sökning: Sökning på avgiftsbelopp (intervall) fungerar nu 
korrekt även om inget minsta värde angivits. Om endast ett maxvärde är angivet, sätts 
minsta värde till 0.01 som standard. Detta för att förhindra att sökning sker på låntagare 
utan några skulder alls. 
 

 

Roller och behörigheter 

• Inställningar- roller: Det finns tre nya behörigheter för Inköp/Fakturor:  
Menyn Fakturor, Radera godkända/låsta fakturor och Öppna låsta fakturor på nytt.  
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Reservationer 

• Det var tidigare möjligt att få samma infångningsnummer för mer än en reservation om 
återlämningarna skedde tätt inpå varandra tidsmässigt. Detta är nu åtgärdat. (Relaterat till 
IN00112258)  
OBSERVERA: I SAMBAND MED ATT SYSTEMET UPPGRADERAS OCH GÅR FRÅN TIDIGARE 
METOD ATT SÄTTA INFÅNGNINGSNUMMER TILL DEN NYA METODEN, ÄR DET MÖJLIGT 
ATT DUPLICERADE INFÅNGNINGSNUMMER KOMMER ATT GENERERAS.  
 

• Standardinställningar för att skapa en reservation har blivit uppdaterade: 
o Om en reservation aktiveras via reservera-knappen på verkets sida, är 
”fånga in första” satt som standard. ”Fånga in första” innebär att en reservation 
som inkluderar alla manifestationer skapas, och att det första exemplaret från 
någon av manifestationerna kommer att användas för att genomföra 
reservationen.  
o Om reservera-knappen i titelkorgen används, kommer “Fånga in alla” att 
vara valt som default. ”Fånga in alla” innebär att det skapas en reservation per 
manifestation. 
 

• Det är nu enklare att urskilja exemplarreservationer från titelreservationer i låntagarens 
reservationsflik genom den nya kolumnen ”Typ”, där texten ”Exemplar” visas i de fall det 
finns exemplarreservationer. 
 

• Låntagarens namn är klickbart från reservationslistorna. 
 

• Om en reservation har en intern kommentar indikeras detta med en notis-ikon i 
reservationsfliken i låntagarbilden. 

 

• Tidigare kontrollerades endast om material var reserverbart i samband med att 
reservationer skapades. Detta orsakade problem vid infångande, eftersom icke reserverbart 
material (t. ex korttidslån) kunde fångas in. Detta är nu åtgärdat. Icke reserverbart material 
kommer inte heller längre att visas i plocklistan. 

 

• Det har gjorts ändringar för att säkerställa att icke- reserverbart material inte fångas in. 
Beräkningen av reservationskö tar inte längre hänsyn till exemplar som inte är tillämpliga för 
specifika reservationer. Detta för att undvika att regeln ”Omlånetid för reserverat exemplar” 
används där det faktiskt inte är kö på det specifika exemplaret. 

 

 

Inloggning 

• En ny inloggningsknapp har lagts till för att supportmedarbetare hos Axiell ska kunna logga 
in i Quria med personliga användare. Personerna kontrolleras Axiells listor över anställda, 
och om en medarbetare slutar sin anställning hos Axiell, kommer användaren inte längre att 
ha behörighet att logga in.  
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Användargränssnitt 

• Tidigare sökresultat flimrar inte längre till på skärmen innan den senaste sökningen visas. 
(Relaterad till IN00105068) 
 

Konfiguration 

• Inställningar- Kringutrustning och integration- Utskriftsinställningar: Inställningarna för 
etiketter har delats upp i två separata typer: Bibliografiska etiketter och ryggetiketter. Som 
tidigare är det möjligt att definiera höjd och bredd på etiketterna, men nu är det också 
möjligt att definiera innehåll, layout och styling av etiketterna. En uppsättning variabler är 
tillgängliga att inkludera i innehållet. Läs mer i onlinehjälpen. 
 

• Inställningar- Organisationer- Cirkulationsställen: Beskrivning är inte längre tvingande när 
man lägger till ett cirkulationsställe.  

 

Mobilt bibliotek 

• Information om rutter och hållplatser är nu synlig när man redigerar en reservation. Det är 
även möjligt att ändra hållplats. 

 

 

 


