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Depositioner 

• Depositioner (Fjärrlån – depositioner) är ett sätt för bibliotek att låna en samling exemplar 
från ett externt bibliotek för en längre tid, utan att vara ämnade för en specifik låntagare. 
Depositionsexemplar kan skapas manuellt. När ett depositionsexemplar är registrerat i 
Quria, kommer det att vara tillgängligt för låntagarna på samma vis som övriga exemplar. Läs 
mer i onlinehjälpen.  

Möjligheten att ta bort utgångna depositioner väntas först i en kommande version av Quria.  

Låntagare 

• Det är nu möjligt att ställa in en frånvaroperiod i låntagardetaljerna för att undvika att 
reservationer fångas in under tiden låntagaren är frånvarande. Låntagaren kan även sätta 
och se denna period i Arena om valet är aktiverat. Denna funktion kan vara användbar 
exempelvis när låntagaren är bortrest under en viss tid. Läs mer i onlinehjälpen.  

Reservationer 

• (Ärende SR00118663) Att ladda ner reservationslistor innehållande fler än 180 rader till csv-
fil fungerade inte. Detta är nu åtgärdat. 
 

• En mindre fix har gjorts för att säkerställa att regeln för maximalt antal reservationer 
används när låntagare reserverar i Arena eller när reservationer läggs i Quria.  

 

• Listan över mest reserverade titlar på startsidan inkluderar inte längre reservationer av 
fjärrlån. 

Inköp 

• Ett informationsmeddelande visas nu om det finns reservationer för en vald titel inom det 
aktuella kontot.(Inköp – beställningar) Meddelandet blir synligt efter klick på den aktuella 
orderraden och visas i en blå ruta. 

• Inköp- beställningar: Här har det gjorts en ändring för «Ange placering och typ». Du väljer nu 
i en hierarkisk rullgardinsmeny istället för att behöva göra val från flera olika 
rullgardinsmenyer. 
 

Statistik 

• Det är nu möjligt att ta fram statistik på länder som utgående fjärrlån skickas till.  
o Välj rapporttyp: Händelser 
o Datakällor: cirkulation/utlån  
o Datagrupp, första nivån: låntagare, kategori och filtrera på kategori: bibliotek 
o Datagrupp, andra nivån: låntagare, land och filtrera på land. 

 
• När man skapar en rapport av typen ”Enheter” finns inte längre organisation med som 

filtreringsval. Om man exempelvis vill ta fram hur många låntagare en viss enhet har väljs 
istället datakälla: Låntagare och undernivå: Låntagare, konto.  
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Cirkulation 

• Ett fel i Låna om är rättat: scannade exemplar som var okända i databasen kunde inte tas 
bort från listan av exemplar som skulle lånas om, och ett felmeddelande visades. Okända 
exemplar kan nu tas bort från listan som det är tänkt. 
 

• Omlån i mängd från låntagarfönstret i fall där låntagaren hade väldigt många lån orsakade 
att omlånsförfrågan misslyckades. Detta är nu rättat, och omlån fungerar som det är tänkt. 

Samlingar 

• Hyllinformation från manifestationen anges nu som standardvärde oavsett på vilket sätt ett 
exemplar har lagts till. 
 

• Vid export av exemplarlistor till csv-fil inkluderas följande värden:  
o Internal note  
o External note  
o Pris  
o Leverantör 
o Budgetår 
o Manifestationstyp 
o Litterär form 
o Målgrupp 
o Språk   
o Utgivningsinformation (utgivare, utgivningsort, utgivningsår)  
 

• Utgivningsår försvann från manifestationsinformationen I samband med prestandaförbättringar i 
föregående Quriaversion. Detta är nu återställt. 
 

• Omslagsbilder baserade på URL:er I manifestationsinformationen kan nu användas för att 
presentera omslag i Quria. En ny systeminställning, “Prioritera URL:er till omslag från 
katalogposten” tillåter användaren att avgöra om dessa omslag ska prioriteras i relation till 
omslag baserade på det ISBN som tillhandahålls från omslagsbildens tjänsteleverantör. 

 
 

• Manifestationer kan nu tas bort även om det finns kopplingar till lån som det nyligen 
skickats räkning på. Den historiska informationen för betalda räkningar i låntagardetaljerna 
påverkas inte av denna förändring. 

Metadata 

• Två nya språkkoder har lagts till: Pite Sami och Ume Sami.   
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Inställningar 

• I inställningarna för bibliografiska etiketter och ryggetiketter har det lagts till ett val för 
utskrift av huvuduppslag i endast versaler. I tillägg sker radbrytning om texten i en variabel 
inte får plats på en rad.  
 

• Det har gjorts ett par justeringar I Organisationsinställningar. Organisationens kortnamn 
visas nu i en egen kolumn, en grå bock-ikon visas om skolmodulen och/eller Meröppet 
bibliotek är aktiverad. Listan är sorterad efter kod som standard, och det är möjligt att 
sortera på alla kolumner bortsett från skola och Meröppet-bibliotek. 

 

Fjärrlån 
• Utlånsfönstret visar transaktionsmeddelanden som tidigare i vissa fall inte visades, och 

förfallodatum kommer alltid att sättas för utgående fjärrlån. 
 

Prestanda 

 
• Responstiden när man söker låntagare via låntagare I mängd har förbättrats. 

 
• Det har gjorts förbättringar i prestanda när det gäller reservationer av titlar där biblioteket 

har ett stort bestånd.  

 

Användarupplevelse 

 
• Det har gjorts justeringar i fasett-panelen för att göra det smidigare när man arbetar på 

surfplattor eller mobiltelefoner. 
 

• Flera organisatoriska rullgardinsmenyer är justerade till att nu använda sig av en hierarkisk 
struktur.  
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Övrigt 
• Exemplar som placerats på en avdelning markerad med «dölj externt» visades i Arena om 

avdelningen i fråga var den enda existerande avdelningen för den specifika enheten. Detta 
är nu åtgärdat.  
 

• Lånehistoriken I Arena fungerar nu som den ska. Detta gäller för:  

• Titlar (stigande ordning)  
• Författare (stigande ordning)   
• Enheter (stigande ordning)  
• Lånedatum (sjunkande ordning)  
• Förfallodatum (sjunkande ordning) 
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