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Nyheter i Quria 
 

Produkt Version Produktionsdatum 

Quria 1.9.0.x 20220912 

 

Detta dokument innehåller en beskrivning av ny och / eller ändrad funktionalitet i Quria, och 

eventuella förberedelser/efterarbete det enskilda biblioteket behöver göra.  
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Sökning 

Ny funktionalitet: 

 

• Valet Förfina sökning finns nu även tillgängligt i Inköp / Beställningar och 
Fjärrlån/Inkommande fjärrlån vilket gör det möjligt att filtrera sökresultatet på flera 
relevanta parametrar. 

• Relevanta söktips visas nu i de olika sökfälten för att tydliggöra vilka värden som är sökbara. 
 

 

Konfiguration 

Ny funktionalitet: 

• Organisationsinställningar: Två nya fält för biblioteksinformation har lagts till i 
Organisationsinställningar. Informationen kan användas i de nya utskriftsinställningarna för 
låne- och omlånekvitton, återlämningskvitton och i meddelandetexter. Detta gör det möjligt  
att lägga till information på ett ställe för användning på flera ställen. Framtida ändringar som 
t. ex öppettider som kan komma att ändras, blir på så vis enklare att hantera. 

• En förbättring i konfigurationen för standardvärden för låne- och återlämningskvitton har 
gjorts i Cirkulationsställen. Konfigurationen har delats upp för de två kvittotyperna. Den 
valda inställningen kommer att bli standardval vid utlån och återlämning, om biblioteket inte 
har valt att bocka för både e-postkvitto och utskriftskvitto. Som standard är endast e-
postkvitto förvalt vid utlån och återlämning.  

• En stor förändring har gjorts I utskriftsinställningarna (Kringutrustning och 
integration/Utskriftsinställningar) för låne- återlämning- och betalningskvitton. Varje 
kvittotyp har nu sina egna inställningar och kan göras om på samma vis som 
meddelandetexter. Det går att lägga till text och variabler samt välja vilka stilar som ska 
användas.  
Notera: Tidigare sidfotsinformation för återlämnings- och lånekvitton försvinner i samband 
med ändringen och nya utskriftsinställningar behöver läggas till. Om biblioteket önskar att 
lägga till detta och/eller annan data behöver nya utskriftsinställningar läggas till. Om inga 
inställningar skapas kommer systemets standard att användas.  
 

 

 

 

 

 

Notifieringar 

Ny funktionalitet:   

• Det är möjligt att välja om kvitto ska skrivas ut eller inte vid försäljning av artiklar.  
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• Det är nu möjligt att skapa kvitton för borttag av avgifter och räkningar. Detta kan sättas 
som standard. Om inga utskriftsinställningar skapas för kvittotypen kommer inga kvitton att 
skrivas ut då det inte finns någon systemstandard. 

• Nya variabler finns tillgängliga för att läggas till i låntagarrelaterade meddelanden: 
o BranchInformation Text1 
o BranchInformationText2 
o SchoolName 
o SchoolClass 

 

• En förbättring har gjorts I Notifieringar i låntagardetaljerna. Listan över skickade 
notifieringar rensas nu på ej längre aktuella utskrifter, t. ex om alla exemplar i en påminnelse 
återlämnas före utskriften. Samma gäller när reserverade exemplar lånats ut. 

Etiketter 

• En ändring I utskrift av bibliografiska etiketter och ryggetiketter har gjorts. När man lägger 
till flera exemplar i Samlingar,  är det nu möjligt att skriva ut etiketter för flera  exemplar 
samtidigt. I Inköp/Beställningar är det möjligt att skriva flera etiketter på samma gång.  
 

Exemplar 

Ny funktionalitet:   

• Sekundära exemplarnummer: Under vissa omständigheter kan exemplar med multipla 
exemplarnummer ha importerats till Quria i samband med migrering från annat 
bibliotekssystem. Alla exemplarnummer är sökbara i t. ex cirkulationrutinerna och i 
självbetjäning. Om det finns sekundära exemplarnummer kan de ses genom att klicka 
Sekundära nummer i exemplardetaljerna, där de också kan tas bort. Det är inte möjligt att 
lägga till nya sekundära exemplarnummer.  
Det finns ingen dubblettkontroll I migrationsprocessen. Möjliga dubbletter behöver hanteras 
manuellt.  
 

Buggfix:  

• När man lägger till eller redigerar exemplar har antal avdelningar som visas i fältet Avdelning 
utökats. 

 

Regler 

• Regeln Påminnelseavgift per exemplar (Allmänna avgifter/ Påminnelseavgift per exemplar) 
har lagts till. Regeln används för att göra det möjligt att ta betalt för specifika exemplar i den 
generella påminnelsen. 

• Regeln Avgift för ej hämtad reservation (Allmänna avgifter/Avgift för ej hämtad 
reservation) har lagts till. Regeln används för att ta ut en avgift på en ej avhämtad 
reservation. Avgiften aktiveras om en reservation som är på reservationshylla avbokas, 
oavsett om det görs av personal, låntagare eller per automatik när exemplaret återlämnas 
och hylltiden har passerats. Avgiftstypen ingår i statistiken.  

Buggfix: 

• Cirkulationsställe användes inte när beräkning av övertidsavgifter gjordes. (IN00135235)  
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Cirkulation 

• RFID-lånekort fungerar nu korrekt i installationer från Lyngsoe/P.V Supa och kan användas 
vid utlån, reservationer och manuella fjärrlån i låneautomaterna. 

Buggfix: 
• Nu fungerar länkning till låntagare när exemplarinformation på utlånade och infångade 

exemplar expanderas. 
 

Samlingar 

• Sökning på klassifikation (cla: ) har förbättrats för att inkludera specialkonstruktioner. Om 
klassifikationen innehåller flera termer behövs trunkering för att hitta dem.  

Exempel: 
  ”Küche Länderküche” kan sökas på följande vis:  

cla:küche*, cla:*länderküche or cla: ”Küche Länderküche”  
küche*, *länderküche or ”Küche Länderküche”  

 

• Import av MARC21- poster för ljudböcker: Poster kodade med fält 6 = i (ljudupptagning) som 
saknar kod för litterär form i fält 008 pos.30 får nu Litterär form Inget val på 
manifestationsnivå efter import. Tidigare kodades poster utan information om litterär form 
som facklitteratur efter import.   
 

Periodika  

Buggfix: 

• I visning och sortering av prenumerationer i Samlingar/Prenumerationer är det nu möjligt 
att sortera på titel, och det fungerar också att rensa sökningen för att göra en ny utan att 
behöva lämna sidan.  
 

Reservationer 

• Det kan finnas exemplar med fel transaktionsstatus i relation till en existerande manuell 
status. Dessa riskerar att dyka upp I plocklistan. Ett exemplars manuella status visas nu i 
kolumnen “Notering” när man expanderar en rad i plocklistan. Detta för att undvika onödigt 
letande efter dessa exemplar. Problemet kommer att självläka med tiden. (IN00137719) 

• Exemplarreservationer kunde tidigare dyka upp i plocklistan även om exemplaren inte var 
tillgängliga. Det är nu åtgärdat. 

• Exemplar som fått en manuell status via exemplar i mängd kunde dyka upp i plocklistan. Det 
är nu åtgärdat. 

• Fel verktitel kunde visas under Mest reserverade titlar på startsidan om det fanns andra 
verk med identiska titlar. (SR00136548) 

Inköp 

• Rullgardinsmenyn för fältet Leverantör har justerats till att nu kunna visa fler än 100 
leverantörer om behovet skulle finnas. 
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Låntagare  

• Nu accepteras fler formatvarianter av e-postadresser. En e-postadress innehållande endast 
en bokstav före punkten som följer efter @-tecknet godtas nu vid registrering. 

• Notifikationer till låntagare kan nu adresseras till vårdnadshavaren, även om 
vårdnadshavaren själv inte är registrerad låntagare på biblioteket. För att det ska fungera 
behöver fältet Vårdnadshavares namn (om koppling saknas) användas. Fältet finns under 
Allmän information I låntagardetaljerna. 

• Det har gjorts korrigeringar av låntagarsökning med personnummer, födelsenummer, e-
postadress och låntagar-ID vid utlån och reservationer. 

• När en låntagare flyttas till en ny åldersgrupp som inte kräver vårdnadshavare tas alla länkar 
och relaterade fält till tidigare vårdnadshavare bort från låntagaren och vårdnadshavaren.  

• Vid utskrift av lån eller reservationer från låntagardetaljerna och I utlånsdialogen sorteras 
titlarna på utskriften på i samma ordning som de visas i Quria.  

 

Avgifter 

• Vissa data saknades i konverterade avgifter vilket orsakade att de inte var sökbara i mängd. 
Detta är nu rättat.   

 

Fjärrlån  

• Det är nu möjligt att redigera avbrutna och avslutade inkommande fjärrlån. (IN00141925)  
 

Sorteringsregler 

• En ändring har gjorts för att säkerställa att den mest specifika regeln baserad på hyllsignum 
används. Till exempel, om det finns regler som är konfigurerade att baseras på följande 
hyllsignum:  U*, uA*, uB*, uF*, uG*, ufH*, ugH*, kommer exemplar med hyllplacering ugHa 
att sorteras i facket för ugH*. (IN00129468)  
 
 

 

Arena 

• En ändring gällande resurstyp har gjorts när det gäller exporter av poster till Arena. Alla 
poster med en «elektronisk» manifestationstyp som t. ex e-bok, e-ljudbok och e-film räknas 
nu som elektroniska. 

• Exemplar med en tillfällig lokalisering visades inte korrekt i Arena. Detta är nu rättat.  

• Fångade reservationer på tidskrifter visades inte i låntagarens Mina reservationer. Detta är 
nu rättat. (IN00125601)  
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Användarupplevelse 

• För  att öppna en genvägsmeny innehållande samtliga  navigeringsval i de olika  fönstren i 
Quria trycker man Alt + . (Alt och punkt samtidigt) i Windows. I MacOS : Control + .  

• Färgschemat för bakgrunder och notifieringar har justerats av tillgänglighetsskäl. De möter 
nu kriteriet för kontrast i enlighet med WCAG. 

• Flera / alla värden kan bockas i /ur i rullgardinsmenyerna. Samtidigt har kontrastvärden 
justerats och navigationen reviserats. 

• Startsidan: Grafen över Utlån baserar sig nu på statistikdata. Tidigare baserade sig grafen på 
faktiska lån, och eftersom dessa av GDPR-skäl raderas vid återlämning blev informationen 
missvisande. (IN00133362)  

• För en mer konsekvent design i användargränssnittet har det gjorts ändringar för att 
säkerställa att länkning till ett verk görs via klickbara titlar och att de äldre “speciallänkarna” 
tas bort från alla ställen där de inte längre bör finnas. Detta gäller för klickbara titlar i 
Samlingar/Exemplar, Reservationer, Prenumerationer, Inköp/Beställningar samt 
Låntagare/Lån. 

 

Onlinehjälpen 

• Onlinehjälpen har omstrukturerats och förbättrats när det gäller regler och fjärrlån. 
 


