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Bevezetés 

A változási jegyzék célja 

A dokumentum azokat a fejlesztéseket és változtatásokat tartalmazza, melyek újdonságok az 

Aleph 22-ben. Ezek a következő témakörök alatt vannak felsorolva: 

 Gyarapítás 

 Katalogizálás 

 Kölcsönzés 

 DLF API 

 Általános 

 GUI keresés 

 Indexelés 

 Könyvtárközi kölcsönzés 

 Példányok 

 Web OPAC 

Aleph 22 dokumentáció 

Az Aleph 22 elsődleges dokumentációs listája: 

 Aleph 22 Felhasználói segédkönyv 

 Aleph 22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak 

 Aleph 22 Rendszer konfigurációs segédkönyv 

 Aleph 22 Változási jegyzék 
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Gyarapítás 

EDI számla betöltés Előnézet módban 

A fejlesztés célja 

Ez a szerviz az adatbázis módosítása nélkül szimulálja az EDI számlák betöltését. 

Leírás 

Egy új szerviz kerül bevezetésre, EDI számla betöltés – Előnézet (edi-12) néven. A 

Gyarapítás modulban, a Szervizek>EDI menüpont alól érhető el és az edi-09 szerviz után 

és az edi-10 szerviz előtt futtatható. 

Az új edi-12 szerviz SZÁMLA fájlokat keres az ./xxx50/edi/in/xml_incoming 

könyvtárban és egy Aleph feltöltés előnézeti módot hoz létre. Más típusú bejövő EDI 

üzeneteket (mint például a folyóirat-érkeztetések) nem kezel az edi-12. 

Az edi-12 futtatása után a számla feltöltés minden műveletet aktivál, de nem módosítja a 

főszámlát, sorszámlát, költségkeret tranzakciót, rendelést és a naplót. 

Az output fájban láthatóak a várható műveletek és az ellentmondások. 

Az edi XML fájl, amin a szerviz futott, nem kerül át az ./xxx50/edi/in/xml_processed 

könyvtárba. Az ./xxx50/edi/in/xml_incoming könyvtárban marad (készen a 

következő műveletre az edi-10 szervizzel). 

Ez az alkalmazás azért lett létehozva, hogy figyelmeztessen a lehetséges műveletekről és 

hibákról, melyek az adatbázis tényleges módosításakor bekövetkezhetnek. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Ha lokalizáció szükséges, adja a következő sorokat az 

$alephe_root/error_lng/edi_in táblához: 

 

 Ha lokalizáció szükséges, adja meg a következő fájlokat: 



 $alephe_root/error_lng/p_edi_12 

 ./form_lng/edi-inv-preview-report.xsl 

 Ha szükséges a lokalizáció, adja a következő sorokat az ./alephe/pc_b_lng/menu-

acq.xml fájlhoz: 

 

 Ha szükséges a lokalizáció, adja a következő sort az 

./alephe/tab/user_function.lng fájlhoz: 

 

 Ha lokalizáció szükséges, adja meg a következő fájlt: ./alephe/pc_b_lng/p-edi-

12.xml. 

Utalás a Technikai Dokumentációra 

További információért olvassa el a szerviz Súgóját és az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – 

Gyarapítás fejezetének EDI szakaszát. 

Rendelés űrlap – Ár információk újraszámítása 

A fejlesztés célja 

Mostantól újraszámíthatja az ár információt, amikor az Egységár/db vagy a Darabszám 

mezőket frissíti. 

Leírás 

A rendelési űrlap – Mennyiség, ár lapjára került egy új, Ár kiszámítása jelölődoboz. 

Ha az Egységár/db vagy a Darabszám változik, kiválaszthatja az Ár kiszámítása 

jelölődobozt és utána kattintson a Módosít vagy Frissít gombra. A rendszer automatikusan 

újraszámítja az ár információs mezőket és az összes ár mezőbe a jó értékek kerülnek. Ha az 

Egységár/db vagy a Darabszám adatok módosulnak és az Ár kiszámítása jelölődoboz üres, a 

korábbi ár információk maradnak (nem módosulnak automatikusan). 

Utalás a Technikai Dokumentációra 

További információért olvassa el az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – Gyarapítás fejezetének 

Mennyiség, ár fül szakaszát. 



Rendelés változása figyelmeztetés 

A fejlesztés célja 

Mostantól megjelenik egy figyelmeztetés, amikor módosít egy megrendelést és utána átlép 

egy másik megrendelésre az előző módosításainak mentése nélkül. Ez a funkció megelőzi az 

előzőleg módosított rendelési adatok elvesztését. 

Leírás 

Amikor módosít egy rendelést majd átlép egy másik rendelésre anélkül, hogy a 

módosításokat mentené, egy figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn, amely megerősítést 

vár. Ez a fejlesztés egy jelölő beállításától függ. (NotifyItemChanged az Alephcom.ini 

fájlban.) 

Utalás a Technikai Dokumentációra 

További információért olvassa el az Aleph 22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak – Gyarapítás 

fejezetének Rendelés változása figyelmeztetés szakaszát. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Ahhoz, hogy megjelenjen a példány módosítására vonatkozó figyelmeztetés, állítsa 

be a következőt az Alephcom.ini-ben: 

 

 Ha szükséges a lokalizáció, adja a következő sort az Acq/Tab/lng/Message.dat 

fájlhoz: 
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Katalogizálás 

264-es MARC mező használata ha a 260-as mező 

hiányzik 

A fejlesztés célja 

Az új MARC21 264-es mező bekerült a használható fix rutinok közé. 

Leírás 

Az aktuális fix rutinok számos eljárás esetén kapcsolatba lépnek a 260$$c almezővel (kiadás 

dátuma), például, a 008-as mező (7-10. pozíció) frissítésekor. 

Az aktuális RDA (Forrás leírás és hozzáférés) bevezeti a 264-es mezőt ami megegyezik a 260-

as mezővel. Azok a fix rutinok, melyek a 260-as mezővel vannak kapcsolatban vagy 

módosítják azt, mostantól a 264-es mezőre is vonatkoznak. 

A következő fix rutinok módosítják a 264$$c almezőt, ha a 260$$c hiányzik. 

 fix_doc_tag_008 

 fix_doc_tag_008_heb 

 fix_doc_008_han_1 

 fix_doc_punctuation_usm 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak – 

Katalogizálás szakaszának Fix Rekord fejezetét. 

Link az RDA eszközrendszerhez 

A fejlesztés célja 



Egy új gomb lett létrehozva, mely lehetővé teszi az RDA (Forrás, Leírás és Hozzáférés) 

eszközrendszerhez való hozzáférést. 

Leírás 

A Katalogizálás modul Szerkesztés menüjébe bekerült az új, RDA eszközrendszer 

megjelenítése opció. Ez az opció lehetővé teszi, hogy az USMARC BIB és AUT katalogizálási 

mezőket az RDA eszközrendszerhez kapcsoljuk. 

Az RDA felhasználók az RDA weblapon vannak regisztrálva. Amikor RDA szolgáltatásokat 

igényelünk, az Aleph az RDA oldalán beállított felhasználónevet és jelszót használja. 

Ez az információ van beállítva a PC CATALOG.INI fájljában: 

[RdaToolkit] 

RdaEnabled=Y 

RdaUser=user_name 

RdaPassword=Password 

RdaURL=http://access.rdatoolkit.org/?encode=marc&rec= 

Végrehajtási megjegyzések 

Ha lokalizáció szükséges, illessze be a következő sort a Catalog\Tab\Lng\MENU.DAT fájlba: 

SHOW_RDA                                 Show RDA Toolkit 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak – 

Katalogizálás szakaszának Kapcsolat az RDA eszközrendszerhez fejezetét. 

Megnövelt oszlopszám a Print-08 szerviz riport 

fájljában 

A fejlesztés célja 

A Nyomtatás – Oszlopos lista (print-08) szerviz oszlopainak maximális száma 10-re 

nőtt. 

Már 10 oszlop is lehet a print-08 szerviz riport fájljában. 

Leírás 



Egészen mostanáig a print-08 (Nyomtatás – Oszlopos lista) output fájlja csak 

maximum 6 oszlopot tartalmazhatott. Ezt megnöveltük, így mostantól az oszlopok 

maximális száma a print-08 szerviz riportjában 10 lett. 

A következő kapcsolódó fájlok változtak: 

 Mostantól 10 oszlopot is meghatározhat a rep_tab_short.lng fájlban (a tábla, ami a 

formátumokat meghatározza a print-08 outputjához). 

 Az output formátum, a catalog-records-columnar.xsl módosult, lehetővé téve a 

maximum 10 oszlop megjelenítését a nyomtatási formátumban. 

 A print-08 szerviz felülete (p-print-08.xsl) módosítható hogy a kibővített 

formátumokat is tartalmazza. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Ha lokalizáció szükséges, illessze be a következő sorokat/vagy módosítsa a 

./[BIB_library]/form_lng/catalog-records-columnar.xsl táblát. 

 Ez után: 

<xsl:variable name="v1" select="./data-1"/> 

 <xsl:variable name="v2" select="./data-2"/> 

 <xsl:variable name="v3" select="./data-3"/> 

 <xsl:variable name="v4" select="./data-4"/> 

 <xsl:variable name="v5" select="./data-5"/> 

 <xsl:variable name="v6" select="./data-6"/> 

Adja hozzá ezt: 

<xsl:variable name="v7" select="./data-7"/> 

 <xsl:variable name="v8" select="./data-8"/> 

 <xsl:variable name="v9" select="./data-9"/> 

 <xsl:variable name="v10" select="./data-10"/> 

 Módosítsa ezt: 

<xsl:if test="concat($v1, $v2, $v3, $v4, $v5, $v6) != ''"> 

Erre: 

<xsl:if test="concat($v1, $v2, $v3, $v4, $v5, $v6, $v7, $v8,  

$v9, $v10) != ''"> 

 Módosítsa ezt: 



<xsl:call-template name="open-row-cond"> 

<xsl:with-param name="display" select="concat($v1, $v2, $v3,  

$v4, $v5, $v6)"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

Erre: 

<xsl:call-template name="open-row-cond"> 

<xsl:with-param name="display" select="concat($v1, $v2, $v3,  

 

$v4, $v5, $v6, $v7, $v8, $v9, $v10)"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

 Ez után: 

<xsl:call-template name="display-grid-currency"> 

<xsl:with-param name="label" select="./title-6"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./data-6"/> 

<xsl:with-param name="display" select="./title-6"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

</xsl:call-template> 

Adja hozzá ezt: 

<xsl:call-template name="display-grid-currency"> 

<xsl:with-param name="label" select="./title-7"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./data-7"/> 

<xsl:with-param name="display" select="./title-7"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="display-grid-currency"> 

<xsl:with-param name="label" select="./title-8"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./data-8"/> 

<xsl:with-param name="display" select="./title-8"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="display-grid-currency"> 



<xsl:with-param name="label" select="./title-9"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./data-9"/> 

<xsl:with-param name="display" select="./title-9"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="display-grid-currency"> 

<xsl:with-param name="label" select="./title-10"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./data-10"/> 

<xsl:with-param name="display" select="./title-10"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

</xsl:call-template> 

 Módosítsa ezt: 

<xsl:call-template name="close-row-cond"> 

<xsl:with-param name="display" select="concat($v1, $v2, $v3,  

$v4, $v5, $v6)"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

Erre: 

<xsl:call-template name="close-row-cond"> 

<xsl:with-param name="display" select="concat($v1, $v2, $v3,  

$v4, $v5, $v6, $v7, $v8, $v9, $v10)"/> 

<xsl:with-param name="header" select="$header"/> 

 Ha lokalizáció szükséges, cserélje le a következő sorokat az ./alephe/ 

pc_b_<lng>/p-print-08.xml fájlban. (A következő példában két mezőt adunk a 

001-es riporthoz: Call number és Subject): 

 Módosítsa ezt: 

<cbitem> 

<value>001</value> 

<display>Document no. | Author | Title | Publ. | Year | Items  

</display> 

</cbitem> 

Erre: 



<cbitem> 

<value>001</value> 

<display>Document no. | Author | Title | Publ. | Year | Items  

| Call No. | Subject</display> 

</cbitem> 

 Ha lokalizáció szükséges, adja a következő sorokat a ./[BIB_library]/ 

tab/rep_tab_short.lng fájlhoz. (A következő példában két mezőt adunk a 001-es 

riporthoz: Call number és Subject): 

 Ez után: 

001 L Items                LOC##                   010 05 C05 --- 

 Adja hozzá ezt: 

001 L Call No.             050##                  010 02 C01 --- 

001 L Subject              650##                  010 02 C01 --- 

File-90 (Kiterjesztett általános feltöltő) Felkészítve 

arra, hogy egy BIB rekordhoz több példányt is 

generáljon 

A fejlesztés célja 

A file-90 (Kiterjesztett általános feltöltő) szerviz ki lett egészítve, hogy 

támogassa egy BIB rekordhoz több példány generálását is. A létrehozandó példányok száma 

az input fájl 980 $$g almezőjében van meghatározva. 

Leírás 

Most már lehetőség van arra, hogy több példányt is létrehozzon a feltöltött BIB rekordhoz. A 

file-90 feltöltő több példányt is létre tud hozni minden egyes feltöltött fájlhoz. A 

példányok száma az input fájl 980 $$g almezője alapján kerül meghatározásra. 

A tab_loader határozza meg a szabályokat a feltöltött rekordokhoz. Amikor a példány 

létrehozási eljárás (a tab_loader 4. oszlopa) 2-re vagy 3-ra van állítva, a file-90 feltöltő új 

példányokat hoz létre a 980 $$g-ben meghatározottak alapján. 

A rendszer csak az első 980 $$g almezőt veszi figyelembe. Ha nincs 980 $$g almező a 

rekordban, egy példányt hoz létre a rendszer a 049 $$a almezőben lévő elhelyezés kód 

alapján. 



Holding rekordok módosítása a példányérkeztetés 

alapján 

A fejlesztés célja 

A holding rekord 86X mezői mostantól módosulnak a példány beérkezésének 

regisztrálásakor. 

Leírás 

Egy új eljárást fejlesztettek ki a holding rekordok módosítására, amikor a példányrekordok 

módosulnak. Ez az új, Z105-ös üzenettípus létrehozásával valósul meg, amit az ue-11 dolgoz 

fel, és ez a processz továbbítja a holding rekord módosítására vonatkozó üzenetet, ha 

módosult a példányrekord. 

Megjegyzés: ez az eljárás csak a 85x/85xX Megjelenési minta mezőkre érvényes, melyek a 

holding rekordban találhatóak. 

Az új üzenet módosítja a holding rekord 86X mezőit a holding rekordhoz kapcsolt 

példányok beérkezésének regisztrálásakor. 

Például, amikor rögzítjük a 4. évf. #1-5 számok érkezését (a Gyarapítás/Folyóirat modulban), 

a holding rekord módosul az összesített holding kimutatás 863 és 866 mezőivel. A művelet 

megegyezik a fix_doc_hld_stmt rutinnal. 

Végrehajtási megjegyzések 

Nincs szükség fix vagy bővítő (expand) rutinok beállítására. A beállítás az ADM könyvtár 

tab_z105 táblájában: 

Egy példa a ./usm50/tab/tab_z105 táblából: 

!      1        2   3     4     5     6     7     8     9    10    11    

12 

!!!!!!!!!!!!!!!-!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!- 

!!!!!-!!!!! 

UPDATE-ENUM     n USM60  

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak – 

Katalogizálás fejezetének HOL rekordok módosítása az érkeztetett példányok alapján 

szakaszát. 
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Kölcsönzés 

Az összes lejárt példány és az összes tartozás is 

szerepel a felszólítólevélben 

A fejlesztés célja 

A következő opciók lettek hozzáadva a Felszólító levél lejárt és elvesztett 

kölcsönzésekre (cir-51) szervizhez: 

 Összes lejárt példány 

 Összes tartozás 

Leírás 

A felhasználóknak olyan felszólító levél kerül kiküldésre, ami tájékoztatja őket az összes 

lejárt, a könytárból kölcsönzött példányról. A könyvtár meghatározhatja hány nappal lépje 

túl a példány a lejárati határidőt, hogy bekerüljön a felszólítóba. Mostanáig a felszólítók úgy 

lettek kiküldve a felhasználóknak hogy csak azokat a lejárt példányokat tartalmazták, 

melyek elérték a levél kiküldéséhez szükséges határt, de azokat a példányokat nem 

tartalmazta, melyek önmaguktól nem érték el a levél küldéséhez szükséges lejárat mértékét. 

Most az olvasó összes lejárt példánya szerepel a levélben, azok is, melyek önmagukban még 

nem érik el a határt. 

 

MEGJEGYZÉS: 

Ha egy olyan példány sincs az olvasónál amely eléri az üzenet küldéséhez szükséges 

lejárati napok számát, nem küld a rendszer üzenetet. 

 

Mostanáig az olvasó nevén összegyűlt késedelmi díj összege nem szerepelt a felszólító 

levélben. Mostantól az olvasó tartozásainak összege is meg fog jelenni a levélben. 

Utalás a Technikai dokumentációra 



További információkért olvassa el a szerviz online súgóját. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Az ./[ADM library]/form_<lng>/overdue-summary*.xsl fájlokban: 

 Ezen sorok elé: 

<xsl:call-template name="signature"/> 

</xsl:template> 

Adja hozzá a következő sorokat: 

<!-section-03 (FREE)-> 

<xsl:for-each select="//section-03"> 

<xsl:call-template name="section-03"/> 

</xsl:for-each> 

 Ezen sorok elé: 

<xsl:template name="signature"> 

<xsl:call-template name="generic-line"> 

<xsl:with-param name="line" 

select="'####Sincerely,##Circulation Department'"/> 

</xsl:call-template> 

</xsl:template> 

Adja hozzá a következő sorokat: 

<!-SECTION-03 (FREE)-> 

<xsl:template name="section-03"> 

<xsl:call-template name="generic-line"> 

</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="generic-line"> 

</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="table-open"/> 

<xsl:call-template name="display-gen"> 

<xsl:with-param name="label" select="'Balance'"/> 

<xsl:with-param name="type" select="'right'"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./total-balance"/> 



</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="display-gen"> 

<xsl:with-param name="label" select="'Accrued fine'"/> 

<xsl:with-param name="type" select="'right'"/> 

<xsl:with-param name="value" select="./total-fine"/> 

</xsl:call-template> 

<xsl:call-template name="table-close"/> 

</xsl:template> 

 Az ./[ADM library]/form_<lng>/lost-material-summary.xsl fájlban: 

 Ezen sorok elé: 

<xsl:call-template name="signature"/> 

</xsl:template> 

Adja hozzá a következő sorokat: 

<!-section-04 (FREE)-> 

<xsl:for-each select="//section-04"> 

<xsl:call-template name="section-04"/> 

</xsl:for-each> 

 Ezen sorok elé: 

<xsl:template name="signature"> 

<xsl:call-template name="generic-line"> 

<xsl:with-param name="line" 

select="'####Sincerely,##Circulation Department'"/> 

</xsl:call-template> 

</xsl:template> 

Adja hozzá a következő sorokat: 



 

 Az ./alephe/pc_b_<lng>/p-cir-51.xml fájlban: 

 Ezen sorok elé: 

 

Adja hozzá a következő sorokat: 



 

 

Adja a következő sorokat a végéhez: 

 

 Ha lokalizáció szükséges, adja a következő sorokat az 

./alephe/error_<lng>/p_cir_51 fájlhoz: 

 



További lejárt példányok üzenet 

A fejlesztés célja 

A Kölcsönzés modul visszavételi űrlapjának alsó panelén egy új üzenet jelenik meg, ami jelzi 

hogy a felhasználónál további lejárt példányok is vannak. 

Leírás 

A Kölcsönzés modul visszavételi űrlapjának alsó panelén egy új üzenet jelzi, hogy az 

olvasónál vannak még lejárt példányok. 

Ha vannak az olvasónál lejárt példányok, a következő üzenet jelenik meg: Az olvasónál 

további lejárt példány(ok) van(nak). Ha az olvasónál nincsenek további lejárt 

példányok, a Nincsenek lejárt példányok az olvasónál üzenet jelenik meg. 

 

Figure 1: Additional Overdue Items Message 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – Kölcsönzés fejezetének 

Visszavétel szakaszát. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Az ./[ADM library]/pc_display_LNG/item-return fájlban: 

 A következő sorok után: 

<tr> 

     <th class="table-1" id="bold" align="right"> 



        Ill items on Shelf 

     </th> 

     <td class=table-1> 

        ./ill-on-shelf 

     </td> 

  </tr> 

Adja hozzá a következő sorokat: 

<tr> 

     <th class="table-1" id="bold" align="right"> 

          <tr> 

     <th class="table-1" id="bold" align="right"> 

        Overdue item/s 

     </th> 

     <td class=table-1> 

        ./overdue-items 

     </td> 

  </tr> 

 Az ./[ADM library]/pc_display_LNG/item-return.trn fájlban: 

 A következő sorok után: 

ill-on-shelf                        TEXT       S  

Y=Patron_has_Ill_items_on_shelf N=No_Ill_items_for_patron 

Adja hozzá a következő sorokat: 

overdue-items                       TEXT       S  

Y=Patron_has_additional_overdue_item/s  

N=No_overdue_items_for_patron 

Bekerülnek a Kölcsönzési naplóba az előjegyzéssel 

kapcsolatos események 

A fejlesztés célja 



Mostantól lehetőség van az előjegyzéssel kapcsolatos események felvételére is a Kölcsönzési 

naplóban. 

Leírás 

A következő, előjegyzéssel kapcsolatos eseményeket lehet mostantól rögzíteni a kölcsönzési 

naplóban: 

 Előjegyzés készítése 

 Előjegyzés készítése (OPAC) 

 Előjegyzés törlése 

 Előjegyzés törlése (OPAC) 

 Előjegyzett dokumentum polcra kerülése 

 Előjegyzési értesítő nyomtatása 

 Előjegyzés nem teljesíthető levél nyomtatása 

 Előjegyzett dokumentum kölcsönzése 

Ahhoz, hogy épüljön a kölcsönzési napló, konfigurálja ezeket az eseményeket az <ADM 

library>/tab/tab_circ_log.lng (events 70-77) fájlban. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – Kölcsönzés fejezetének 

Kölcsönzési napló szakszát. 

Végrehajtási megjegyzések 

Adja a következő sorokat az .<ADM library>/tab/tab_circ_log.lng táblákhoz: 

70 Y Y LHold request created 
71 Y Y LHold request created (OPAC) 
72 Y Y LHold request deleted 
73 Y Y LHold request deleted (OPAC) 
74 Y Y LHold request placed on shelf 
75 Y Y LHold request filled letter printed 
76 Y Y LHold request not filled letter printed 
77 Y Y LHold request picked up 



Az olvasó tagságának lejárati dátumai is 

bekerülnek az Olvasójegy nyomtatása funkció 

riportjába 

A fejlesztés célja 

Az olvasó tagságának lejárati dátumai is bekerültek az Olvasójegy nyomtatása funkció riport 

fájljába. 

Leírás 

A Kölcsönzés modulban elérhető Olvasójegy nyomtatása riport fejlesztéseként a lokális 

felhasználói jogosultságok lejárati dátumai is bekerültek az eredményfájlba. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Adja hozzá a következő sorokat a ./[BIB library]/form_lng/bor-card-

label.xsl fájlhoz: 

 A fejléchez: 

     <!—section-02 (GRID)--> 

                <xsl:for‐ each select=ʺ//section‐ 02ʺ> 

                    <xsl:call‐ template name=ʺsection‐ 02ʺ/> 

                </xsl:for-each> 

 A törzshöz: 

  <!--SECTION-02  (GRID)--> 

                <xsl:template name="section-02"> 

                    <xsl:call-template name="display-gen"> 

                         <xsl:with-param name="label" select="'Expiry 

Date:'"/> 

                        <xsl:with-param name="value" select="./ z305-sub-

library"/> 

                    </xsl:call-template> 

                <xsl:call-template name="display-gen"> 

                    <xsl:with-param name="label" select="' :'"/ > 

                    <xsl:with-param name="value" select="./ z305-expiry-

date"/> 

                </xsl:call-template> 



                <xsl:call-template name="table-open"/> 

                <xsl:call-template name="table-close"/> 

                </xsl:template> 

 Adja hozzá a következő sort a ./[BIB library]/form_lng/global.trn fájlhoz: 

z305-sub-library                    SUB-LIB    S 

Új, Olvasóhoz gomb 

A fejlesztés célja 

A Kölcsönzés modul Példányok oldalára került egy új, Olvasóhoz gomb, mely az Olvasó fül 

Kölcsönzések lapjára mutat. 

Leírás 

Az Olvasóhoz gomb csak akkor aktív, ha a kiválasztott példány éppen kölcsönzés alatt áll. 

Ha a példány nincs kölcsön, az új gomb szürkén jelenik meg (inaktív). 

Az Olvasóhoz gombra kattintva megjelenik az Olvasó fül Kölcsönzések lapja, melyen az 

olvasó összes kölcsönzésének listája látható. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – Kölcsönzés fejezetének 

Példányrekord megnyitása szakaszát. 

Végrehajtási megjegyzések 

Ha lokalizáció szükséges, adja a következő sort a .\Circ\Tab\<lng>\window.dat fájlhoz: 

 

Két olvasói név mező (vezetéknév és keresztnév) 

A fejlesztés célja 

Az olvasó neve mező két mezőre lett osztva – Vezetéknév és Keresztnév. 

Leírás 

A jelenlegi Név mező helyett két új mező került az olvasói regisztrációs űrlapra (GUI, OPAC, 

stb.): Keresztnév és Vezetéknév. 



A két új mező használata a könyvtár beállításaitól függ, csak azok a könyvtárak 

használhatják az új funkciót, akik beállították a formattált név struktúrát. 

A beállítás az ./alephe/tab/tab100 tábla új PATRON-NAME-FORMAT változójának a 

beállításával valósítható meg. Ha a PATRON-NAME-FORMAT nincs beállítva, a jelenleg is 

használt egy Név mező használható (mint ahogy pillanatnyilag is használják). 

A két új mező a Z303-NAME táblát építi a TAB100 változójában beállított rutin alapján. 

A jelenlegi Z303-NAME tábla migrációját a két új mezőbe a Convert Patron Name (p-com-

04) szerviz futtatásával oldhatja meg. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért és a bevezetési megjegyzésekért olvassa el az Aleph 22 Segédkönyv 

rendszerkönyvtárosoknak – Kölcsönzés fejezetének Két olvasói név mező szakaszát. 

Az olvasó Címadat mezőinek bővítése 

A fejlesztés célja 

Meg lett növelve az olvasói Címadat mező kapacitása. 

Leírás 

A Címadat mező 5 sort tartalmaz, melyek 50 bájtosak, összesítetten 250 bájt áll rendelkezésre 

az adat rögzítésére. Ezt megnövelték, így minden egyes sor 200 bájtosra nőtt, az összes sor 

együttesen így 1000 bájtos lehet. 

Ez a növelés lehetővé teszi a hosszú címek rögzítését, mely kifejezetten hasznos, amikor CJK 

nyelveken rögzítik az infomációt, ahol egy karakter 3 bájtos. 
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DLF API 

Olvasói jelszó módosítása 

A fejlesztés célja 

Mostantól lehetőség van arra, hogy az új DLF API segítségével módosítsuk a felhasználó 

jelszavát: <base URL>/patron/patid/patronInformation/password. 

Leírás 

A discovery interfészek mostantól az új DLF API-t használhatják, hogy lehetővé tegyék a 

felhasználóiknak a jelszavaik módosítását. 

A jelszó a könyvtár szabályai alapján frissül. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az El commons-ban az Aleph RESTFul API rész Jelszó 

bejegyzését. 

Új szervizek ACQ kérések létrehozásához 

A fejlesztés célja 

Elérhető egy új RESTFul DLF API a gyarapítási kérések Discovery rendszeren keresztüli 

létrehozásához. 

Leírás 

Két ACQ kérés típus van: 

 Üres ACQ kérések – ez a következő URL formátummal aktiválható: 

 



 ACQ kérés már létező dokumentumra – ez a következő URL formátummal 

aktiválható: 

 

Amikor megadott BIB rekord azonosítót kérünk, a rekord egyedileg azonosítható az 

azonosító alapján és egy rendelési kérés lesz regisztrálva. 

Amikor nem megadott azonosítót kérünk, a BIB rekord a rendszer segítségével lesz 

azonosítva, a felhasználó által megadott paraméterek alapján, például Szerző, Cím, Kiadó. 

A forrás mind a GET, mind a PUT eljárásokban elérhető. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az El commons-ban az Aleph RESTFul API rész Új üres 

ACQ kérés és Új ACQ kérés címre bejegyzéseit. 

Végrehajtási megjegyzések 

 Ha szükség van lokalizációra, adja a következő sorokat az 

./alephe/error_<lng>/dlf_global fájlhoz: 

 

 Konfigurálja az új ./[bib_library]/tab/dlf_acq_request táblát a könyvtári 

szabályzatoknak és az opció listáknak megfelelően. A tábla fejlécében bővebb 

információkat talál. 

Új felhasználó önregisztrálása 

A fejlesztés célja 

Mostantól lehetőség van új felhasználók létrehozására az új DLF API használatával: <base 

URL>/patron. 

Leírás 



A discovery felületek mostantól az új DLF API-t használják hogy lehetővé tegyék a 

felhasználóknak hogy regisztrálják magukat az Aleph-ba és így jussanak könyvtári 

szolgáltatásokhoz. 

Az önmagukat regisztrált felhasználók a könyvtári szabályzat szerinti jogosultságokat 

kapják. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az El commons-ban az Aleph RESTFul API rész Új 

felhasználó bejegyzését. 

Új DLF-API a könyvtári gyűjteményekért 

A fejlesztés célja 

Egy új DLF szerviz lett létrehozva, hogy legyűjtse az ADM könyvtár információit, köztük az 

alkönyvtárak és gyűjtemények listáját, minden támogatott nyelven. 

Leírás 

A GetLibraryInfo absztrakt szerviz a következő forrásokhoz nyújt hozzáférést: 

 ADM könyvtár – Az ADM könyvtár kód és név, ahogy az a 

$alephe_tab/tab_sub_library.lng táblában van, például – Ex Libris 

Adminisztratív Könyvtár. 

 Alkönyvtár – Minden egyes ADM könyvtárhoz. Az alkönyvtárak listája (kód és név) 

ahogy azok a $alephe_tab/tab_sub_library.lng táblában vannak, például – Jogi 

Könyvtár. 

 Gyűjtemény – Minden egyes alkönyvtárhoz. A gyűjtemények listája (kód és név) 

ahogy azok az $adm_lib/tab/tab40.lng táblában vannak, például – 

Különgyűjtemény. 

Az információ minden, az Aleph tábláiban meghatározott nyelven megjelenik. Ahhoz, hogy 

a MAB50 ADM könyvtár tábláinak információit német nyelven lássa, használja ezt a linket: 

http://myserver:9999/rest‐dlf/institution/mab50?lang=ger. 

Fénymásolat kérés létrehozása 

A fejlesztés célja 

A PhotoRequest szervizt mostantól a RESTful interfész támogatja. 

Leírás 

http://myserver:9999/rest‐dlf/institution/mab50?lang=ger


A PhotoRequest szerviz egy olyan szerviz, melynek használatával az olvasó fénymásolatot 

kérhet a példányról. Két eljárás használható a fénymásolatkérés létrehozásához: a GET 

eljárás és a PUT eljárás. 

 A GET eljárás – fénymásolatkérési információt kap a példányhoz, és az átvételi 

helyet. A GET eljárás ezután átadja az információkat a PUT eljárásnak. 

 A PUT eljárás – létrehozza a fénymásolat kérést a GET eljárástól kapott 

információkkal. 

Végrehajtási megjegyzések 

Ha lokalizáció szükséges, adja a következő sorokat az aleph/error_<lng>/dlf_global 

fájlhoz: 

 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az El commons-ban az Aleph-Nyitott interfészek 

bejegyzését. 
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Általános 

Biztonságos SMTP kommunikáció 

A fejlesztés célja 

Mostantól létrehozható biztonságos kapcsolat az Aleph és az SMTP szerver között. 

Leírás 

Mostantól az Aleph és az SMTP szerver közötti kommunikáció még biztonságosabb szinten 

történhet. 

A következő két opcióval bővült a rendszer: 

 TLS 

 SSL 

Ezeket az opciókat használja az SMTP beállításoknak megfelelően. 

Végrehajtási megjegyzések 

Az Aleph Adm modul > Email beállítások menüpontja alatt állítsa be a biztonságos 

kommunikációt. Továbbá lehetőség van a funkció beállítására az Alephcom.ini mail 

szekciójában is: 

 

Az alapértelmezett beállítás a SecureConnection=NONE 

Utalás a Technikai dokumentációra 



További információkért olvassa el az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – ALEPHADM 

fejezetnek E-mail beállítások szakaszát. 

Az olvasói További azonosítók 255 karakteresre 

bővültek 

A fejlesztés célja 

Mostantól lehetőség van maximum 255 karakter hosszúságú további olvasói azonosítók 

rögzítésére (z308). 

Leírás 

Mostanáig csak maximum 20 karakteres további olvasói azonosítók létrehozására volt 

lehetőség. Mostantól lehetőség van maximum 255 karakter hosszúságú további olvasói 

azonosítók rögzítésére is. 

Amióta a teljeskörű Shibboleth azonosítók hossza 255 karakter hosszúságú lehet, az Aleph 

olvasói további azonosító hossza is maximum 255 karakter hosszúságú lehet. 

 

MEGJEGYZÉS: 

Ha PDS-sel dolgozik Oracle módban, az olvasói azonosítók továbbra is csak 

maximum 100 karakter hosszúak lehetnek. Ez a PDS limite. 

 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért nézze meg a PDS-KEY-TYPE értéket a tab100 bekezdésben az Aleph 

22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak – WebOPAC fejezetének Web OPAC-hoz kapcsolódó 

táblák szakaszában. 

Végrehajtási megjegyzések 

Ha lokalizáció szükséges, állítsa át az olvasói azonosítók maximum hosszát 20-ról 255 

karakteresre a következő OPAC táblákban: 

 ./alephe/www_f_lng/bib-request-verify 

 ./alephe/www_f_lng/bypass-passwd 

 ./alephe/www_f_lng/login 

 ./alephe/www_f_lng/login-acq-session 

 ./alephe/www_f_lng/login-ill 



 ./alephe/www_f_lng/login-item 

 ./alephe/www_f_lng/login-request 

 ./alephe/www_f_lng/login-session 

 ./alephe/www_f_lng/bor-new 

 ./alephe/www_f_lng/bor-note-new 

Például cserélje le: 

 

Erre: 

 

Továbbá módosítsa a PDS logon oldalt (ha használja): 

/pds/html_form/calling_system-aleph/login 

Util O eljárások fejlesztése hogy vegyék figyelembe 

az automatikusan növekvő adatfájlokat a szabad 

tárhely kiszámításakor 

A fejlesztés célja 



Az Oracle táblák szabad tárhelyét kiszámító eljárások kerültek fejlesztésre, hogy vegyék 

figyelembe az automatikus növekedésűként meghatározott adatfájlok potenciális 

méretnövekedését. 

Leírás 

Az Util O menü számos eljárása arra szolgál, hogy kiszámítsa a szabad Oracle tárhelyet 

szekciónként, mint például az adatfájlokat, szabad táblahelyeket, vagy a teljes Oracle 

tárhelyet. Azonban az összes eljárás csak a pillanatnyilag szabad tárhelyet számítja ki, és 

nem tudják figyelembe venni a várható méretnövekedését azoknak az adatfájloknak, 

amelyek automatikus növekedésűként lettek meghatározva. 

Ezek az eljárások most fejlesztére kerültek, hogy ki tudják számítani a tényleges kapacitását 

az adatfájloknak, mikor azok növekednek. Az eljárások azon megjegyzése, miszerint a 

szabad hely kiszámítása nem veszi figyelembe az automatikusan növekvő kapacitást, 

kikerült a rendszerből. 

A következő eljárások módosultak: 

 util o 13 4 

 util o 13 5 

 util o 14 1 

 util o 14 2 

 util o 14 3 

 util o 14 4 

 util o 14 5 

 util o 14 8 

 util o 17 5 

Aleph 22 Web szerviz szerver és Tomcat 7 

A fejlesztés célja 

Az Aleph 22-es verzió Apache Tomcat 7-es verzióval dolgozik. 

Leírás 

Az Apache Tomcat 7-es verzió lecseréli a JBoss-t és az Aleph 22 installáció része. 

Az indító és leállító eljárások (util W/3/7/9 és az util W/2/7/1) át lettek nevezve a JBoss-

ról (ahogy az a korábbi Aleph verziókban volt) Web Services Server-re 

Utalás a Technikai dokumentációra 



További információkért nézze meg a How to Configure JBoss in Aleph és a How to Configure the 

Web Services Server in Aleph dokumentációkat, melyek az Ex Libris Dokumentációs 

Centrumában az Aleph > TechnicalDocumentation > How To > Miscellaneous mappában 

találhatóak. 

Végrehajtási megjegyzések 

Az Aleph 22 installációja során a JBoss régi ng fája áthelyeződik, hogy megegyezzen az új 

Tomcat-tel. Ezért manuálisan másolja a külső adaptereket (JAR fájlok) a régi JBoss ng fából 

(ha használta) az Aleph 22 ng fájába. 

A konfigurációs fájlok az $alephe_root/jboss_conf mappában szintén érvényesek, a 

Tomcat ugyanúgy használja őket, mint ahogy a JBoss tette. 

Javított almező pozíciók 

A fejlesztés célja 

A rendszernek az a pillanatnyi viselkedése, hogy a javított almezőt a besorolási elem elejére 

teszi, megváltozik. Mostantól az almezők sorrendje változatlan marad. 

Leírás 

Mostanáig, ha egy almező szövegét javítottuk, az almező átkerült első almezővé. Ez 

megváltozott, és mostantól a javított almezők pozíciója változatlanul marad. 

Megjegyzés: ha a felhasználó olyan almezőt ad a besorolási elemhez amely nem volt az 

eredeti besorolási elemben, az almező az utolsó almező pozíciójába kerül. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért nézze meg az Aleph 22 Online Súgójának Besorolási elemek javítása 

szakaszát. 

Eljárás a Z100 rekordok törlésére 

A fejlesztés célja 

Egy új eljárás lett létrehozva a Z100 batch napló információinak törlésére. 

Leírás 

Az új util X/12 opció lehetővé teszi a Z100 rekordok kitisztítását az adatbázisból. 

Megadhatja a Z100 adatainak megtartási idejét meghatározó napok számát. Például, ha 100-

at ad meg, akkor az összes 100 napnál régebbi rekord ki lesz törölve. 



Új HTML print 

A fejlesztés célja 

A HTMLPrint 5.24 le lett cserélve a HTMLPrint 9.02-re. 

Leírás 

A folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztés és karbantartás részeként az új HTMLPrint 9.02 

lett a GUI-ba integrálva. Ez lecseréli a HTMLPrint 5.24-et, ami a későbbiekben már nem lesz 

tovább támogatva. 

Egy új elem került be az Alephcom.ini-be (Aleph alapértelmezett érték 5): 

 

 Előnézet mód 

Az Aleph Előnézet ablakot lecseréli a HTMLPrint előnézet ablak. Most a Nyomtatási és 

Előnézeti outputok megegyeznek. 

A HTMLPrint előnézet a saját ablakában nyílik meg. A GUI aktív marad míg az ablak 

megnyílik. Amikor az Előnézet opciót használjuk olyan fájlok megnyitására, melyek 

számos riportot tartalmaznak (például, Felszólítólevél) egyidőben maximum három fájl 

nyitható meg egyszerre külön ablakokban. 

Ha az Előnézet opciót nagy fájlok esetében használja, melyekben egy meghatározott 

számnál (ami az alephcom.ini-ben van meghatározva) több nyomtatvány található, a 

következő üzenet jelenik meg: 

 

Lehetőség van az előnézeti folyamat folytatására vagy leállítására. A kérdés a 

nyomtatványok számának megjelenítése után jelenik meg. 

 Nyomtatási mód 

Ha a nyomtatandó dokumentumok száma nagyobb mint az előnézeti limit, a következő 

üzenet jelenik meg: 

 



Ha nagy (széles) táblázatokat nyomtat vagy jelenít meg, a tablázat vége előfordul, hogy 

le van vágva. Ennek a problémának a megelőzéseként határozza meg a következő 

parametert az .\Alephcom\Bin\HTMLPrint.ini fájlban: 

 

A módosítás az összes nyomtatványra vonatkozik. Arra nincs mód, hogy csak bizonyos 

nyomtatványokra állítsa be. 

MEGJEGYZÉSEK:  

 A Mindent bezár üzenet, amely eddig megjelent az Előnézeti és a Nyomtatási 

módban is, le lett cserélve a fent leírt új üzenetekre. 

 Az Előnézeti módban a beágyazott IE opciók nem érhetőek el az új HTML Nyomtatási 

előnézet ablakban. Például: 

 Szöveg kiválasztása opció 

 Forrás megtekintése opció 

 Ha szóközök nélküli hosszú szó szerepel a szövegben, mind az Előnézeti, mind a 

Nyomtatási mód elvágja. 
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GUI-keresés 

Kereső kifejezések megőrzése 

A fejlesztés célja 

Mostantól a GUI keresőkérdések akkor is megőrződnek a GUI keresés alkalmazásban, ha 

másik keresőbázist választunk. 

Leírás 

Mostanáig a felhasználó általa GUI kereső alkalmazásába beírt keresőkérdéseket nem őrizte 

meg a rendszer, ha a felhasználó más bázist választott. Mostantól a keresőkérdések 

megőrződnek. 

Ez a funkció a GUI Haladó keresés és Több mezős keresés alkalmazásaiban működik. A GUI 

Több bázisban CCL keresés funkciója már eddig is támogatta a keresőkérdések megőrzését. 
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Indexelés 

Szóindexelés 

A fejlesztés célja 

A bibliográfiai rekordok indexelt szavainak a száma (Z95-ben) meg lett növelve 5000-ről 

20000-re. 

Leírás 

Korábban az egyes bibliográfiai rekordok indexelt szavainak a száma a Z95-ben 5000 szóra 

volt limitálva. A több mint 5000 szót tartalmazó rekordoknak nem került az összes szava 

indexelésre; ezért nem voltak elérhetőek, azonosíthatóak kereséskor. 

Továbbá egy, a rekordból törölt szó továbbra is elérhető volt a keresőfunkcióval. 

Most a bibliográfiai rekordok indexelt szavainak a száma (a Z95-ben) 20000 szóra lett emelve, 

hogy összhangban legyen a Z98/Z980-as táblákban tárolt szavakkal (az indexelt szavak és a 

bibliográfiai rekordjaik tábláival). 

Végrehajtási megjegyzések 

Azoknak a felhasználóknak, akiknek vannak 5000 szónál hosszabb bibliográfiai rekordjaik, 

futtatniuk kell a Word index módosítása (manage-01) szervizt a BIB könyvtárban. 
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Könyvtárközi kölcsönzés 

BIB információk szerkesztése KKK kölcsönzési 

kéréseknél a KKK modulban 

A fejlesztés célja 

Két új mező került a KKK Kölcsönzési lapjának Bibliográfiai adatok fülére, így ezek 

módosíthatóak a KKK modulban. 

Leírás 

Mostanáig a KKK Kölcsönzési lapjának Bibliográfiai adatai nem tartalmazták a Sorozat és 

Kiadási hely mezőket. Ahhoz hogy ezeket az információkat szerkeszthessük, át kellett lépni a 

Katalogizálás modulba hogy módosíthassuk a megfelelő USMARC mezőket:260$$a és 440$$a. 

Most a Bibliográfiai adatok fül tartalmazza a Sorozat és Kiadási hely mezőket. Ez lehetővé 

teszi, hogy ezeket a mezőket a KKK modulban szerkeszthessük, anélkül, hogy át kellene 

lépnünk a Katalogizálás modulba. 

KKK Kölcsönzési kérések duplikálása 

A fejlesztés célja 

Mostantól a Duplikál gombra kattintva duplikálhatóak a KKK kérések. 

Leírás 

Egy új gomb, a Duplikál lett hozzáadva a KKK Kölcsönzési kérések listához a KKK 

modulban. Amikor a Duplikál gombra kattint, egy új KKK kölcsönzési kérés űrlap jelenik 

meg a duplikált kérésből származó információkkal. Módosíthatja vagy kiegészítheti a 

mezőket, és mentheti a kérést. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Online súgó Kölcsönzési kérés lista témakörét. 



Átvételi alkönyvtárak száma és a KKK egység 

Kölcsönzési alkönyvtárai 

A fejlesztés célja 

Mostantól lehetőség van arra, hogy maximum 100 átvételi alkönyvtárat határozzunk meg 

egy KKK egységhez. Továbbá, mostantól arra is lehetőség van hogy maximum 100 

kölcsönzési alkönyvtárat határozzunk meg egy KKK egységhez. 

Leírás 

Mostanáig csak 20 átvételi alkönyvtár és kölcsönzési alkönyvtár meghatározására volt 

lehetőség a KKK egységekhez. 

Mostantól a maximálisan megadható alkönyvtárak száma 100-ra lett növelve. 

Utalás a Technikai dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Felhasználói segédkönyv – Könyvtárközi kölcsönzés 

fejezetének KKK partnerek beállítása szakaszát. 
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Példányok 

Elsőbbségi sorrend a példánylistában 

A fejlesztés célja 

Az AVA mezőhöz egy p almező lett hozzáadva, hogy jelölje a példány elsőbbségét a 

példánylistában. 

Leírás 

Az expand_doc_bib_avail rutin egy új táblával lép kapcsolatba: 

./bib_lib/tab/ava_location_priority. 

Ez a tábla az alkönyvtárakat és a gyűjteményeket az elsőbbségük alapján sorolja fel (a lista 

elején lévő példányoknak van elsőbbségük). Eredményként, egy új p almező lett létrehozva 

az AVA mezőhöz egy számmal, ami az elsőbbséget jelzi. 

Ez például arra használható, hogy elsődlegesen azokat a példányokat jelenítse meg a 

rendszer a példánylistában, amelyek elérhetőek szabadpolcon, míg azokat a példányokat 

melyek egy zárt gyűjtemény részei, a lista végén jelenítse meg. 

Utalás a Technikai Dokumentációra 

További információkért olvassa el az Aleph 22 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak – Indexelés 

fejezetének Bővítő rutinok szakaszából az expand_doc_bib_avail bekezdést. 

Végrehajtási megjegyzések 

Állítsa be a ./bib_lib/tab/ava_location_priority táblában az elhelyezések listáját 

(alkönyvtár vagy alkönyvtár+gyűjtemény) az elsőbbségüknek megfelelően. 

A lista elején szereplő példányoknak magasabb lesz a prioritásuk. Például: 
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Web OPAC 

Az olvasói üzenetek mostantól PDS-en kereszül is 

megjelennek 

A fejlesztés célja 

Mostantól a PDS-en keresztül történő bejelentkezéskor is támogatott lesz az olvasói üzenetek 

oldal. 

Leírás 

Az olvasói üzenetek figyelmeztetéseket jelenítenek meg, amikor a felhasználó bejelentkezik a 

Web OPAC felületre és folyamaban lévő tartozása, letiltása, lejárt kölcsönzése van, vagy a 

lejáratához közeledik az olvasójegyének az érvényessége. 

Mostanáig a felhasználói figyelmeztetések nem jelentek meg, ha PDS-en keresztül 

jelentkezett be a Web OPAC-ba. Mostantól a felhasználói figyelmeztetések is megjelennek ha 

PDS-en keresztül jelentkezik be a Web OPAC-ba. 

Utalás a Technikai Dokumentációra 

Az olvasói üzenetekkel kapcsolatos további információkért használja az Aleph 22 Segédkönyv 

rendszerkönyvtárosoknak – Web OPAC fejezetének A rendszer beállítása szakaszát. 

Végrehajtási megjegyzések 

A következő beállításokat állítsa be a www_server.conf táblában: 

 


