
Önskemål Område Summa
Plocklista: låt systemet känna av direkt om något är plockbart på hämtstället Plocklista 90

Årsstatistiken: behöver anpassas till KB:s frågor Statistik 81

Länkningar mellan olika register. Ex: Låntagarens namn bör vara klickbart/länkat i ex 

Exemplarinformationen.

- Res i Expertsök

- Från ex.info

- Till inköp från bestånd summering

Övrigt

71
Barn till vuxen - möjlighet att stoppa konto, info till låntagare 67

Rensningsrutiner: enklare att ta bort nedlagda enheter. Övrigt 56

Möjlighet att ändra status På väg  via mängd exemplar - t ex när man lokaliserar om från en 

enhet till en annan.
Katalog

47

Det vore bra om man kunde slå ihop låntagare. Vi har, efter varje gång fler bibliotek har 

konverterat in i vårt samarbete, behövt rensa bort många dubblett-låntagare – både 

privatpersoner och institutioner. En liknande funktion som för att slå ihop katalogposter, fast 

där man får välja vilka uppgifter i låntagarfönstret som ska behållas (ex lån, adresser, 

skulder), vore fint.

Annat exempel:

Det skulle vara bra om det gick att slå ihop låntagare. Det händer t.ex. inte så sällan att 

samma förskoleavdelning har flera konton och det brukar så småningom bli rörigt med 

lånen. När personalen till slut ber om att man ska ta bort det ena kontot, så är det inte så 

lätt om det är böcker utlånat på det. Då skulle jag önska att man kunde slå ihop kontona.

Låntagare

36

Konto-organisationer: möjlighet att på enkelt sätt låna mellan konto-organisationer Kontoorg
31

Import låntagare, problem md e-postadresser (inte göra aktiv om det redan finns en aktiv) 30
Z39.70 - övertidsavgift 30

10)   Någon nämnde också det här med antal inaktiva dagar. Skulle vilja återlämna grejer 

vid t ex omflyttningar utan att man påverkar antalet inaktiva dagar.
Cirkulation

28

Om reservation tas bort under pågående transport ser det ut som om exemplaret finns inne. 

”På väg”-status borde stå kvar – eller liknande.

Reservation

er

28
Visa låntagares signal övergripande i låntagarinfo 25

Fuzzy search i alla lägen, i Expertsök, vid sökning på låntagare m.m., ska inte behöva skriva t 

ex lundén
Katalog 24

Mängd låntagare: möjlighet att söka på signal Cirkulation 21

Ett övergripande konto över konto-organisationsgränserna önskas för att lättare kunna 

arbeta i andra konto-organisationer, t.ex. vid skapandet av mallar.
Kontoorg 20

3. Reservationsmeddelande: fråga om man råkar välja A4 först ”Vill du verkligen skicka”. 

Eller att man kan ångra.
Cirkulation 18

1)      Den nya funktionen med stängd filial. Önskemål kom upp om att man absolut ville 

kunna förinställa datumintervallet för när filialen är stängd.
Cirkulation 17

I mängd exemplar önskar vi kunna sortera på ”Senast återlämnad”-datum – nu måste man 

gå in på varje exemplar och det tar mycket tid
Katalog 16

Löpnr och om meddelande gått ut i låntagarens reservationsflik. Vad ta bort? 13

Möjlighet att ha Alla  som default-inställning vid visning av reservationskön
Reservation

er 8

Gallrade sista ex som reservats: Meddelande bör gå till låntagaren, inte bara en signal på 

kontot.
Låntagare 8

Vid utskrifter av tidigare plocklappar/plocklistor kommer det upp tomma sidor när allt på 

den lappen/listan redan återlämnats. det borde bara komma ett meddelande att där inte 

finns något.

Cirkulation

3



Möjlighet att ändra reservationstyp till t ex global på redan gjord reservation

Förklaring/motivering: För oss som inte har gemensam reservationskö inom samarbeten, 

speciellt aktuellt för kurslitteratur! När låntagarna själva reserverar i Arena läggs 

reservationerna på hämtställe kommunen fast boken kan vara inne på andra enheter, vid 

reservation i disk lägger vi global reservation på kurslitteratur. I 8.0 möjlighet att ändra 

ansvarande enhet ett steg på vägen men inte "ända fram".

Reservation

er

2

Reservationer: vill kunna ställa in i cirkulationsparameter att ”bok med cirk.kat. X inte ska 

ingå i reservationskön – man skall alltså kunna låna boken utan att reservationen tas bort. 

Vissa har 1 dags-lån för att kunna läsa boken i biblioteket – men personen vill ändå ha kvar 

sin reservation. (Automat?)

Reservation

er

0

Slutligen finns det en bugg, som säkert inte många märker av men som stör mig relativt ofta. 

I Förvärv-Anslagsuppföljning-Justeringar… finns en bugg som gör att man måste stänga ner 

fönstret mellan varje gång man registrerar en post. Om man försöker göra två efter 

varandra så kommer det upp en dialogruta som lägger sig bakom justeringar-fönstret och 

inte kommer fram med mindre än att man stänger ner hela book-it. Det vore bra om den 

blev rättad

Förvärv

0


