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Axiell Sverige AB 

Avgifter och räkningar 

Ny funktionalitet:  

 

• Borttagningstyper för avgifter och räkningar kan definieras för ett mer konsekvent 

arbetsflöde i hanteringen för att ta bort avgifter och stänga räkningar. 

Borttagningstyperna är valbara i samband med borttagande av en avgift eller stängning 

av en räkning för en låntagare, och när man ska skapa statistik för avgifter.  

 

• Avgifter kan sökas fram och tas bort i mängd. Den nya fliken visas på sidan Låntagare, 

förutsatt att den inloggade användaren har rätt behörighet. I förfinad sökning är det 

möjligt att söka på bland annat datum, avgiftstyper och borttagningstyper. 

 

Om avgiftstypen «Avgift för medlemskap» väljs är det även möjligt att filtrera på specifik 

medlemstyp.En lista över avgifter kan laddas ned som CSV-fil för fortsatt hantering. 

 

Notera: Förfinad sökning inkluderar även sökningar på borttagnings- och 

betalningsdatum. Funktionen gäller endast för transaktioner gjorda efter uppgraderingen 

till denna version av Quria. 

 

• Låntagares saldo: Tillsammans med det totala saldot, beräknas nu även två separata 

saldon för avgifter och räkningar. Det är möjligt att söka på de olika saldona i 

Låntagare/Låntagare (förfinad sökning, rutan «Avgifter»). 

 

• Det är möjligt att spärra låntagare baserat på antingen den totala saldosumman eller 

enbart summan för avgifter. Om räkningar ska exkluderas behöver man bocka i rutan 

«Exkludera räkningar från spärr av låntagarkonto» i Organisationsinställningar.(som 

standard är de inte exkluderade) 

Väljer man att exkludera räkningar från spärr av låntagarkonto, sker en ändring i hur 

saldot visas i låntagarbilden: Istället för totalsaldo visas avgifts- respektive 

räkningsbelopp separat. 

 

• Buggfix: Raderna under Borttagna avgifter och Betalningshistorik i låntagarvyn sorteras 

nu i fallande ordning med det senaste datumet för borttagande/ betalning först. 

 

Låntagare 

• Det är nu möjligt att söka fram låntagare i Låntagare/Låntagare baserat på senaste 

räkningsdatum samt från vilket datum inga räkningar har skickats. 

 

• Lånehistoriken i låntagarfönstret sorteras nu korrekt. (IN00129432) 
 

• Vid sökning på låntagare visas nu den primära adressen i listan över låntagare, oavsett 

hur många adresser som finns registrerade.  

 

• Samma sökparametrar som vid sökning i Låntagare/Sök används nu vid sökning i 

Låntagare/Låntagare. Fritextsökningen inkluderar möjlighet att söka på namn, adress, e-

postadress, telefonnummer, kortnummer, födelsedatum och externt ID. 

 

• En ändring har gjorts i låntagarsökningen efter önskemål från flera kunder: Låntagare 

som inte har ett konto inom det aktiva användarkontot visas inte i sökresultat vid sökning 

på låntagare. När en låntagare läggs till kommer dock dubblettkontrollen att plocka upp 
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eventuella existerande låntagare oavsett konto för att undvika dubbletter. När en 

låntagare utan konto öppnas, visas endast låntagarens namn och födelsenummer tills 

dess att kontot är skapat. 

 

• Tillgång till Meröppet för specifika låntagare: Det är inte längre nödvändigt att specificera 

några enheter. Om inga enheter är specificerade kommer låntagaren att ha tillgång till 

samtliga meröppet-enheter. Om man vill begränsa tillgången till specifika enheter görs 

detta på samma vis som tidigare, genom att bocka rutan för relevanta enheter. 

Enheterna som redan är specificerade för nuvarande låntagare med tillgång till Meröppet 

kommer att behållas. 

 

Cirkulation 

• En ny regel gör det möjligt att sätta en begränsad lånetid på reserverade exemplar för att 

kunna hantera reservationer snabbare. (Regler/Perioder/Lånetid för reserverade 

exemplar)  

 

• Övertidsavgifter baserade på period (Regler/Periodiska avgifter/Förseningavgift): Det är 

inte längre möjligt att sätta Period = 0. Om perioder används för att få olika avgifter 

beroende på längd bör man säkerställa att reglerna är korrekt uppsatta. 

 

• Omlån av exemplar där en fast avgift finns angiven: Här beräknades avgiften fel om 

exemplaret förnyades från en annan enhet med andra avgiftsnivåer än de på den 

ursprungliga, utlånande enheten. Detta är nu fixat, så även om exemplaret förnyas från 

annan enhet än den enhet där det lånades ut, kalkyleras avgiften på de avgifter som den 

utlånande enheten har.  

 

• Ett problem som uppstod när man vid återlämning satte tillbaka återlämningsdatum (och 

där övertidsavgiften beräknades felaktigt) är nu rättat och fungerar korrekt, oavsett om 

återlämningsdatum ändras före eller efter att exemplaret scannas vid återlämning. 

 

• Ett problem med enstaka inkommande fjärrlån som inte kunde förnyas är rättat. 

 

Reservationer 

• Reservationsregler: Fram tills nu har två regler använts i olika skeden av en reservation, 

vilket kan skapa viss oklarhet För att tydligare förstå vad som påverkar i olika situationer, 

finns nu en ny regel, «Exemplar kan fångas in» i Regler/Reservationskontroll. Det 

möjliggör för en bredare regel för att kunna fånga in reservationer som normalt inte tillåts 

på grund av regeln «Reserverbart material», men som läggs ändå.  

o Den nya regeln, «Exemplar kan fångas in» används i plocklistan, vid infångande 

av exemplar och för att kalkylera om det finns en reservationskö. 

o Regeln «Reserverbart material» används nu endast när reservationer läggs. 

o Regeln Cirkulationskontroll/Utlån används nu endast när exemplar lånas ut. 

 

Notera: Den nya regeln måste sättas upp om man vill begränsa vilka exemplar som ska 

kunna fångas in. Ett script kommer att köras i samband med uppgraderingen för att per 

automatik skapa regler baserade på regeln «Reserverbart material». Det är nödvändigt att 

sedan se över så att reglerna är uppsatta på det vis ni önskar.  

 



 

 

 

 
Axiell Sverige AB 

• Det går nu att välja att inkludera låntagares namn, låntagarkategori och skolklass på 

reservationskvitton. Detta konfigureras i Inställningar/Kringutrustning och 

integration/Utskriftsinställningar. Välj organisation / cirkulationsställe som valen önskas 

aktiveras på. (t. ex en inställning på hög organisatorisk nivå för att skriva 

låntagarkategori, och på en lägre nivå även skriva ut låntagarnamn och/eller skolklass 

som kan tänkas vara nödvändigt på mobila bibliotek eller på skolor.)  

 

Om man vill skriva ut låntagarkategori behöver det anges vilka låntagarkategorier som 

ska vara tillåtna att skrivas ut på reservationskvitton. Detta görs  under 

Inställningar/Låntagarkategorier. 

Notera: Det finns en känd bugg som innebär att sidfot inte kommer med på 

återlämningskvittot om ett reservationskvitto också skapas. 

 

 

• När man tar ut en lista på reservationer finns nu kolumner för låntagarnamn och 

låntagarID tillagda. 

 

• Plocklistan: Det är nu möjligt att definiera period för att filtrera vilka reservationer som 

ska visas. ( t. ex endast reservationer lagda de senaste två timmarna) 

 

Notera: Reservationer som är lagda innan denna release saknar tidsstämpel och 

inkluderas inte i en tidsbaserad sökning. Sökning på datum fungerar för alla 

reservationer.  

 

Inköp 

• Buggfix: Tidigare problem att avbeställa enstaka exemplar i en beställning är nu rättat. 

 

• Problemet med att vissa beställningsposter från BTJ inte var sökbara i Inköp är 

rättat.(IN00121588)  

 

Räkningar 

• När exemplar på räkning återlämnas, skickas nu meddelande till den utlånande enheten, 

inte till ägande enhet. (IN00130865) 

 

Statistik 

Statistik för betalda och stängda räkningar får nu organisation/cirkulationsställe baserat 

på var transaktionen ägde rum, inte den organisation som ursprungligen skapade 

räkningarna. Eftersom räkningarna skapas via ett schemalagt jobb kan inget relevant 

cirkulationsställe registreras i statistiken för skapade räkningar. 

 

 

 

Samlingar 

 

• Alla deltitlar och delnummer av en manifestation visas nu på verksidan. 
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• Möjlighet att söka på senaste återlämningsenhet och senaste återlämningsdatum har 

lagts till i förfinad sökning i fliken Exemplar. 

 

• Onlinehjälpen har uppdaterats med specifika prefix och söktermer som kan vara 

användbara vid sökning i Samlingar:  

http://help.quria.axiell.com/sv_SE/Content/Collections/searching-

collection.htm?Highlight=s%C3%B6ka%20i%20samlingar 

 

Inställningar 

• Fältet «Skol-ID» visas på enhetsnivå i Organisationsinställningarna om valet «Skola» har 

bockats för.  

 

• Fältet «Betalningsmottagare» har lagts till i kontaktinformationen i 

Organisationsinställningarna. Det används för betalningar i Arena. När en betalning är 

gjord i Arena visas denna information under « mottagare». Om ingen information finns 

angiven visas namnet på organisationen. 

 

• Ett sökverktyg är tillagt under fliken «Användare» (Inställningar/Användare) för att 

förenkla sökningar i installationer med många användare. Det är möjligt att söka på 

användarens förnamn eller efternamn i fritext, och därefter vidare förfina sökresultaten 

på «användartyp», «enhet» och «roller». Dessutom är det möjligt att begränsa sökningen 

till en specifik tidsperiod (När användaren skapades eller senast loggade in) 

 

Sökning 

• I de flesta funktioner som inkluderar förfinad sökning rensas hela sökresultatet nu 

genom ett klick på «rensa filter». Detta är för att undvika missförstånd kring vilka rader i 

ett sökresultat som kommer att hanteras (t. ex genom att ändra uppgifter). Bockar man 

för «alla»  inkluderas samtliga rader i sökresultatet. Quria visar endast de 1000 första 

träffarna. 

 

Medlemskap 

• När en avgift för medlemsskap skapas, omfattar den även information om medlemstyp. 

Medlemstyp visas när en skuldrad expanderas i Låntagare/Avgifter och kommer även 

med på betalningskvitton. 

 

Fjärrlån  

• Ett problem med förlorad titelinformation på återlämnade/avbrutna inkommande fjärrlån 

har nu blivit rättat. 
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Prestanda 

• Ett flertal prestandaförbättringar har gjorts under de senaste veckorna, de flesta av dem 

är redan inlagda i produktionsmiljön. Några ytterligare förbättringar gällande SIP2 är 

inkluderade i denna release. 

Integration  

• Integrationen med Navet är nu implementerad och kommer att testas av en specifik 

kund under de kommande månaderna. 

Automater 

• En «varningstyp» har lagts till SIP2-protokollet i återlämningssvaret. Denna kan användas 

på självbetjäningsautomater, exempelvis för specialhantering av reserverade exemplar. 

Användarupplevelse 

• Det är nu möjligt att tillfälligt ändra språk i Quria genom att klicka på pilen under ikonen 

för användarprofil  överst till vänster, och välja «Byt språk». Alla språk som idag har 

support är valbara.  

 

• Evenemang på startsidan öppnas inte längre av misstag om ett enter-kommando görs 

och fokus ligger utanför fältet för exemplarnummer i Låna ut/Låna om/Återlämna. 

(IN00109125) 

Arena  

• Felmeddelandet som visas när användare lägger till eller ändrar ett telefonnummer i fel 

format har förbättrats. 

• I de fall ett bibliotek använder sig av reservationsavgift i Quria, visas den nu i Arena när 

en låntagare gör en reservation.  

• Vid förnyelse av flera lån samtidigt i Arena listas nu alla förnyade lån istället för endast 

ett.( IN00125706) 
 

 

 


