VUBIS SMART RELEASE NOTES 4.0: beknopte selectie Winob

Functionaliteiten die gevraagd werden vanuit helpdesk Winob:
-

-

-

-

Nieuwe keuzemogelijkheden eIK:
o Al dan niet enkel eerste deel van de naam (= gedeelte voor de eerste spatie)
opnemen in het lenersrecord
o Al dan niet rijksregisternummer gebruiken als lenersnummer
Tijdschriftenmodule: mogelijkheid om afleveringen samen te voegen (de rechten hiervoor
zouden we wel niet voor iedereen openzetten)
AFO-schermen: mogelijkheid om verschillende defaults op te slaan per AFO die
bibliografische zoekmogelijkheden biedt (111, 211, 311, 421). (Schermen tav andere AFO’s
behouden onderling dezelfde defaults)
431: De mogelijkheid om meerdere e-mailadressen (gescheiden door puntkomma) in te
voeren in het e-mail veld in het blok adres van het lenersrecord is opnieuw geïntroduceerd.
(Maar dit bleek al via een eerdere patch aan onze huidige versie toegevoegd te zijn.)
Uitleenbon: mogelijkheid om openstaande bedragen en boetes op de uitleenbon te zetten
( AFO 481 – Diversen – Uitleenprocedure – Printen – Formaat voor uitleen-/kassabon: Print
openstaand bedrag op uitleenbon; als deze parameter is aangevinkt, wordt het totaal van
openstaande boetes en leengelden afgedrukt in het kopgedeelte van de uitleenbon.)

Interessant om weten:
-

-

-

111: mogelijkheid om te zoeken op invoerdatum exemplaar
155: meer informatie bij geblokkeerde records, oa gebruiker, tijdstip en afo
431: indien lenersrecord geblokkeerd door een andere gebruiker kan ze toch nog bekeken
worden in een read-only modus (cfr het bekijken van bibliografisch record dat geblokkeerd is
door andere gebruiker)
431: mogelijkheid om er voor te kiezen het betaalscherm niet altijd te tonen bij het verlaten
van een lener met openstaande schulden
(AFO 481 – Diversen – Uitleenprocedure – Verlengen: Onderdruk accepteren van betaling,
deze heeft 3 opties - Nooit: gedrag is als in eerdere releases; als de lener openstaande
schulden heeft wordt het betaalscherm aangeboden bij het verlaten van het verlengscherm Als niets verlengd: het betaalscherm wordt niet aangeboden bij het verlaten van het
verlengscherm als er geen verlengingen uitgevoerd zijn (ook al heeft de lener openstaande
schulden) - Altijd: het betaalscherm wordt nooit aangeboden bij het verlaten van het
verlengscherm (ook al heeft de lener openstaande schulden)
481/uitleenregels: mogelijkheid om te kiezen voor ‘uitleen niet toegestaan ipv het aantal
dagen op 0 te zetten

-

Reserveren:
o Mogelijkheid om subtotalen te definiëren:
AFO 481: Maximum reserveringen – subtotalen. Invoeren en wijzigen van de tabel is
vergelijkbaar met de Maximum aantallen - Subtotalen optie in AFO 481.
o Mogelijkheid om een 2de afhaalbericht te versturen naar de lener
(AFO 481 – Reserveringen – Reserveringstermijnen en -geld en AFO481 – WebOpac –
Reserveringen – Reserveringstermijnen en –geld; Dagen tot 2e bericht: geef het
aantal dagen op om te wachten (nadat het eerste reserveringsbericht is
gegenereerd) voordat een tweede reserveringsbericht wordt verstuurd. Het tweede
reserveringsbericht wordt niet geproduceerd als de reserveringsstatus ingesteld is op
'Niet afgehaald'. De ‘Niet afgehaald’ status wordt gezet nadat het exemplaar op de
afhaalplank heeft gestaan gedurende een gespecificeerd aantal dagen (AFO481Reserveringen-Diversen-Termijnen i.v.m. reserveren - nn/xx – nn is het aantal
dagen).

-

Verlengen
o Mogelijkheid om bij verlengen van gereserveerde werken mee in rekening te
brengen of er al dan niet nog andere exemplaren van dezelfde titel in de bib
aanwezig zijn.
>(AFO 481 – Diversen – Uitleenprocedure– Verlengen: Verlengen toestaan als er
exemplaren ‘In de bibliotheek’ zijn. Geen bericht getoond: Als deze parameter
aangevinkt is, dan wordt er geen melding getoond en is verlengen toegestaan. (Het
verschil met de huidige werking is dat de melding met keuze wordt onderdrukt en
dat het verlengen sowieso doorgaat.)
>( AFO 481 – Diversen – Uitleenprocedure – Verlengen: Verlengen niet toestaan als
er GEEN exemplaren ‘In de bibliotheek’ zijn: Als deze parameter aangevinkt is, dan
wordt er een melding getoond – verlengen is in dat
geval niet mogelijk.)
>(AFO 481 – WebOpac – Reserveringen – Diversen: Verlengen toestaan als er
exemplaren ‘In de bibliotheek’ zijn.: Als deze parameter aangevinkt is, dan wordt er
geen melding getoond en is verlengen toegestaan.)

-

SSP: nieuwe optie ‘makkelijk publiceren profielen’
Selecteren, sorteren en publiceren kunnen in 1 makkelijk publiceren profiel worden
samengevoegd en als dusdanig aangeboden aan bepaalde gebruikers. Het publiceren van
gegevens kan zo worden vereenvoudigd tot het kiezen uit een menu met voor gedefinieerde
profielen.

-

Beheerders: mogelijkheid om nieuwe invoer automatisch in beweging te zetten naar
administratieve beheerder
(AFO 469, nieuwe menuoptie ‘Automatisch transport naar admin. Beheerder’.)

