Prioriteringar
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ReBUS-gruppens prioriterade lista över utvecklingspunkter inför kommande BOOK-ITversioner.

1.
1.1
1.2

Möjlighet till redigering av kvittotexterna – gäller såväl typsnitt som ordning.
Se över Z39.70-protokollet. Bl.a. kommer låntagar-id istället för namn.
Fungerar inte korrekt i Upplands Väsby som använder 3M-automater.
Återlämnade, försenade böcker hamnar i samma fack som reserverade.

1.3

Koppling från reservation till ångtagarpost (Expertsök och Mängd
reservationer). För att slippa kopiera av låntagar-id och söka upp låntagaren i
annat fönster.
Söka fram Inaktiva användare. Löses genom att visa senaste inloggning i
egen kolumn i afönstret Användare?
Låsningar: när användare, låntagare etc inte går att ta bort så vill man veta
vad som orsakar låsningen.

1.4
1.5

1.6

Situationsanpassade felmeddelanden vid t.ex. utlån. Det kommer samma
meddelande oberoende av orsak.

1.7
1.8
1.9
1.10

Expertsök saknar stoppknapp.
Exemplarnummer på plocklista.
Plocklista: Möjlighet till omsortering.
Automatiskt meddelande vid utlån när barn blir vuxna och ska skriva på
lånergler om övertidsavgifter etc.

1.11

Infångningsstyrning. Man önskar få veta inte bara om det finns ex inne på
hämtstället, utan också om det finns ex inne inom hämtställets enhetsgrupp.

2
2.1

Övertidsvarningar ska inte ha samma avsändare som övriga
kravmedddelanden. Man vill inte att det ska gå att svara på dessa mejl.

2.2

Z39.70: Man önskar kunna sortera reserverade på annan enhet tillsammans
med respektive enhets övriga återlämnade exemplar (allt som återlämnats i
Linköping och som ska till Norrköping ska hamna i samma fack).

2.3

Ändring av hämtställe på infångat material: nytt reservationsmeddelande och
nytt löpnummer.

3
3.1

Sökning med /tg har ibland väldigt lång (flera timmars) eftersläpning.

3.2

Öppna fönster som redan är öppet. Fungerar inte för fönster som öppnas från
andra fönster.
Otydligt vilket format som avses (mp3, dvd, blueray etc) på plocklistor etc.
(BURK-problem enbart?)
Mängd exemplar: vore bra med filtrering på enhetsgrupp.
Spärrat kort ska inte stoppa borttagning av låntagare, endast röd signal ska
stoppa. (Jämför punkt 1.5)

3.3
3.4
3.5

Övrigt:
Flex:
Knapparna Sök och Rensa borde flyttas till höger.
Vit text på gul bakgrund är inte bra. (högkontrast-tema?).
Informera bättre om ReBUS-gruppen, t.e.x på kurser (presentationsblad?).

