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Metadata 

• Ny funktionalitet: Relationer mellan verk. Det finns två sätt att skapa relation mellan två 

verk:  
o Skapa en länk till annat existerande verk 

o Lägga till information i fritext till det relaterade verket. 

 
Katalogposter i MARC 21-formatet kan innehålla länkfält (MARC21 7XX)  för att 

registrera/beskriva relaterade verk. I de fall länkfält förekommer i importerade poster blir de nu 
synliga och sökbara i Quria.  

 

Information om relaterade verk visas på verksidan. Efter import av länkfält visas informationen 
som fritext. Klickbar länk skapas genom att manuellt länka till ett existerande verk i samlingarna. 

Om det finns både länk till existerande verk OCH fritextinformation, visas länken till det 

relaterade verket.  
 

I nuläget kommer endast relationer från nyimporterade poster att visas, i nästa release väntas 
en uppdatering av relationerna i all befintlig metadata. 

 

Viss funktionalitet gällande relationer mellan verk återstår att levereras, i synnerhet automatisk 
länkning av relationer, samt relationer mellan verk och analytiskt innehåll (exempelvis artiklar i 

journaler eller sånger på en CD – saker som inte har någon egen existens utanför verket), Detta 

planeras att levereras under innevarande år. 
 

 

• Ökad tydlighet kring sökningar som involverar metadata från Samlingar.  (t. Ex  exemplar i 
samlingar, reservationer och prenumerationer.) I varje område finns även avsnitt för 

titelinformation med samma innehåll. 

 
Notera: Det finns fler sökalternativ för sökning i Samlingar och Efterfrågade titlar. Dessa 

påverkas inte av ändringarna.  

 
Följande data är sökbar i alla titel-relaterade sökningar: 

• titel 

• skapare 

• publikationsår 

• hylla 

• språk 

• internationella standardnummer (ISBN/ISSN/EAN) 

• manifestationstyp 

• målgrupp 

• litterär form 

• klassifikation 

• ämnesord 

Det mesta av titelinformationen är sökbar genom användande av prefix:  

• tit (både titel och uttryckstitel) 

• cre (skapater) 

• year (publikationsår) 

• she (hylla) 

• lan (språkkod) 

• num (Internationella standardnummer) 
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• cla (klassifikation)  

• sub (ämnesord) 
 

 

 
 

 

Depositioner 

• I fliken Depositioner finns ett statusfilter överst på sidan. I ”Förfina sökning” finns nu ett 

avsnitt innehållande titelinformation. Det ursprungliga exemplarnumret visas när man 

expanderar raden för ett depositionsexemplar. 

• För att göra processen att manuellt lägga till flera depositionsexemplar smidigare 
föreslås senast valda levarantör/fjärrlånebibliotek och senast valda slutdatum i 

sessionen. 

 

• Depositionsexempar kan endast avbrytas i fliken Depositioner, inte genom att radera 

exemplar.Endast depositionsexemplar med status beställd kan avbrytas. 

 

• Depositionsexemplar med status avbruten eller avslutad kan nu raderas. Ingen statistik 
skapas för dessa. 

 

• Om status för ett depositionsexemplar av någon anledning saknas, är det möjligt att 
eventuella valda åtgärder inte fungerar korrekt. Det är nu möjligt att korrigera felaktig 

status genom att expandera exemplaret och göra en mindre ändring, t. ex lägga till en 

kommentar. Spara. Det kan dröja ett tag innan ändringen slår igenom och blir synlig. 

 

Notera: Manuellt tillagda depositionsexemplar får automatiskt status mottagen.  

 

Låntagare 
 

• (Relaterat till ärende IN00117296) För att undvika att en ny låntagare sparas innan all 

information fyllts i reagerar inte längre fältet för lånekortsnummer på det enter-
kommando som skickas från scanner. När man inte längre befinner sig I lånekortsfältet 

går det bra att spara låntagaren med enter. 

 

• Postnummer kan sparas med eller utan blanksteg. Vid en förfinad sökning på 

postnummer i Låntagare- låntagare behöver wildcard (*) anges på den position där 

eventuellt blanksteg finns, för att söka fram alla låntagare med ett visst postnummer.  
 

• (Relaterat till ärende IN00119442) Tidigare gav sökning på låntagares e-postadress inte 

träff om e-postadressen innehöll ”and” eller ”or”, då detta tolkades som booleska 

operatorer. Det är nu rättat.  

 

 

 

Reservationer 
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• Det är inte längre möjligt att överskrida maxantalet tillåtna reservationer även om 

reservationerna har ett framtida giltighetsdatum.  
 

 

Cirkulation 
 

• Regler för omlån baseras generellt på den utlånande enhetens regler. Detta har gjort det 
svårt att hantera specifika behov av omlån i Arena. För att lösa detta kontrolleras nu först 

reglerna för självbetjäningskontroll /omlån – samma som för självbetjäningsmaskinerna. 

Notera: Självbetjäningskontrollerna baseras på enheten där omlån sker. Om det saknas 
regler för självbetjäningskontroll/omlån används istället reglerna för 

cirkulationskontroll/omlån. Då är det den utlånande enhetens regler som tillämpas. 
 

 

 

Inköp 
  

• När man skapar en beställning i Inköp – rekvisitioner och väljer att bocka för alla, 

grupperas nu de olika rekvisitionerna korrekt utifrån leverantör, kundnummer, 
ordermetod och leverans/fakturaadress för att på så vis undvika att det skapas en order 

per titel. 

 

• Tidigare kunde ändringar som gjordes i en rekvisition medföra att vald budget ställdes 

om till standardinställningarna för det aktuella kundnumret. Detta är nu åtgärdat.  

 

• Rekvisitioner: Det är nu möjligt att lägga till rekvisitioner för samma manifestation till 
olika leverantörer. För att göra arbetet mindre repetitivt om flera rekvisitioner behövs kan 

funktionen duplicera användas. (nås via kontextmenyn )  ) 

 
Det finns nu möjlighet till förfinad sökning i Rekvisitioner. 

 

Räkningar 
 

• (Relaterat till IN00123726) När en tidigare utskriven räkning skrivs ut på nytt bibehålls 
det ursprungliga förfallodatumet.  

 

Statistik 

  
• Tidigare kunde generering av författarfondsrapporterna stanna av utan att användaren 

fick någon information. Det har gjorts förbättringar för att tydliggöra om detta sker. 

 

• Klassifikation på verksnivå inkluderas vid beräknande av data för 

författarfondsrapporterna.  
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Samlingar 
 

• Det är nu möjligt att skriva ut bibliografisk etikett från exemplarfönstret när nya exemplar 

läggs till en manifestation i Samlingar.  

 

• Sortering på titlar i serie görs på 
A. Titel 

B. Nummer i serie. 
 
 

• I förfinad sökning i Samlingar och Efterfrågade titlar har det tillkommit två fält:  

o I avsnittet Titel finns nu fältet Relaterad titel. 
o I avsnittet Allmänt finns nu fältet Manifestationstyp. 

 

• Vid sökning i Samlingar på klassifikation med prefix cla: har följande ändringar gjorts: 
sökningen är inte fuzzy utan exakt, den är inte case sensitive, och möjlighet finns att 

trunkera.  

 
 

• (Relaterat till IN00115517) Sökning på exemplarnummer som började med 19 eller 20 
gav tidigare felaktigt träffar på motsvarande publikationsår. Detta är nu rättat. 

 

• Det går nu att ändra manifestationstyp på periodika. 

 

Fjärrlån 
 

• En fjärrlåneposts ursprungliga exemplarnummer sparas och visas när en rad expanderas 

i Inkommande fjärrlån och i låntagares låneflik. 

 

• Avbrutna fjärrlåneförfrågningar visas inte längre I låntagardetaljerna. 

 

• Om status för ett inkommande fjärrlån av någon anledning saknas, är det möjligt att 

eventuella valda åtgärder inte fungerar korrekt. Det är nu möjligt att korrigera felaktig 

status genom att expandera exemplaret och göra en mindre ändring, t. ex lägga till en 
kommentar och därefter spara. Det kan dröja ett tag innan ändringen slår igenom och 

blir synlig. 
 

 

Prestanda 
 

• Förbättringar i prestanda har gjorts när det gäller: 

 

o att visa låntagare med stor mängd lån. 
o att ta fram plocklista i Samlingar - plocklista.  

o att lista användare under Inställningar –  användare. 

o att ta emot tidskriftsnummer. 
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• Förnyelse av lån från låntagarfönstret kunde medföra att dialogen bröts. Detta är nu 

åtgärdat. 
 

 
 

Användarupplevelse 
 

• De val som gjorts i en träfflista som löper över flera sidor följer nu med då man navigerar 

till annan sida.  

 

• Tidigare kunde maximalt 50 låntagarkategorier listas i rullgardinsmenyerna i exempelvis 
cirkulationsregler. Detta är nu fixat. 

 

 

Säkerhet 

  
• Det är inte längre möjligt att skicka en Quria-URL till en annan person och få samma 

sökresultat. Detta var en användbar funktion, men att dela en process kan ha oönskade 

effekter. Av säkerhet är därför funktionen nu blockerad. 

 

 

 

Övrigt 
 

• RFID-konfigurering:  

P.V Supa går numera under namnet Lyngsoe Systems, och är valbar I Quria när RFID-

utrustning konfigureras. 

 

 

 

 

 

 


