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Gebyrer og regninger 
Ny funksjonalitet:  
 

 Betalings- og fakturaslettingstyper kan defineres for en mer konsekvent arbeidsflyt når 
man skal fjerne gebyrer og lukke regninger. De ulike typene er et valg nå man skal fjerne 
et gebyr eller lukke en regning for en låntaker, og når du skal opprette statistikk for 
gebyrer.  
 

 Det kan søkes etter og fjernes gebyrer i bulk. Den nye fanen vises på Låner-siden, 
forutsatt at den påloggede brukeren har de nødvendige tillatelsene. I avansert søk er det 
mulig å søke etter blant annet dato, gebyrtyper og slettingstyper. 

 
Hvis gebyrtypen «Gebyr for medlemskap» velges, er det også mulig å filtrere på spesifikk 
medlemstype. En liste over kostnader kan lastes ned som en CSV-fil for videre 
behandling. 
 
Merk: Avansert søk inkluderer også søk om sletting og betalingsdatoer. Denne 
funksjonen gjelder bare for transaksjoner som er gjort etter oppgradering til denne 
versjonen av Quria. 
 

 Låntakersaldo: Sammen med den totale saldoen beregnes nå også to separate saldoer 
for gebyrer og regninger. Det er mulig å søke på de ulike saldoene i låntakere/låntakere 
(avgrenset søk, «Gebyrer»-boksen). 
 

 Det er mulig å blokkere låntakere basert på enten den totale saldototalen eller bare 
gebyrbeløpet. Hvis regninger skal ekskluderes, må du merke av i boksen «Utelat 
regninger fra blokkering av låntakerkonto» i Organisasjonsinnstillinger (som standard er 
de ikke utelukket). Hvis du velger å utelate regninger fra å blokkere en låntakerkonto, er 
det en endring i hvordan saldoen vises i lånebildet: I stedet for den totale saldoen vises 
gebyr- og fakturabeløpene separat. 
 

 Feilretting: Linjene under Fjernede gebyrer og betalingshistorikk i Låner-visningen er nå 
sortert i synkende rekkefølge med den siste datoen for fjerning / betaling først. 

 

Lånere 
 Det er nå mulig å søke etter låntakere i låntakere/låntakere basert på siste 

opptellingsdato og fra hvilken dato ingen regninger er sendt. 
 

 Lånehistorikken i lånevinduet er nå sortert riktig.  
 
 Når du søker etter lånere, vises primæradressen nå i listen over låntakere, uavhengig av 

hvor mange adresser som er registrert.  
 
 De samme søkeparametre som ved søk i Låntaker/Søk brukes nå ved søk i 

Låntakere/Låntakere. Fritekstsøket inkluderer muligheten til å søke etter navn, adresse, 
e-postadresse, telefonnummer, kortnummer, fødselsdato og ekstern ID. 

 
 Det er gjort en endring i låntakersøket på forespørsel fra flere kunder: Lånere som ikke 

har en konto i den aktive brukerkontoen, vises ikke i søkeresultatene når de søker etter 
kunder. Men når en låner legges til, vil duplikatkontrollen hente eventuelle eksisterende 
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lånere uavhengig av konto for å unngå duplikater. Når en låntaker uten konto åpnes, 
vises bare navnet og fødselsnummeret til låntakeren til kontoen opprettes. 

 
 Tilgang til Meråpen for spesifikke låntakere: Det er ikke lenger nødvendig å spesifisere 

noen enheter. Hvis ingen enheter er spesifisert, vil låntakeren ha tilgang til alle Meråpne 
enheter. Hvis du vil begrense tilgangen til bestemte enheter, gjøres dette på samme 
måte som før, ved å merke av i boksen for relevante enheter. Enhetene som allerede er 
spesifisert for nåværende låntakere med tilgang til Meråpent vil bli beholdt. 

 

Utlån 

 En ny regel gjør det mulig å sette en begrenset låneperiode på reserverte kopier for å 
kunne håndtere reservasjoner raskere. (Regler/Perioder/Låneperiode for reserverte 
kopier)  
 

 Overtidsgebyrer basert på periode (regler/periodiske gebyrer/gebyrer): Det er ikke lenger 
mulig å angi Periode = 0. Hvis perioder brukes til å motta forskjellige gebyrer avhengig av 
lengden, bør det sikres at reglene er riktig angitt. 
 

 Fornyelse av kopier der et fast gebyr er angitt: Her ble gebyret feilaktig beregnet hvis 
kopien ble fornyet fra en annen enhet med andre gebyrnivåer enn de på den opprinnelige 
utlånsenheten. Dette er nå løst: Selv om kopien fornyes fra en annen enhet enn enheten 
der den ble lånt ut, beregnes gebyret på gebyrene som utlånsenheten har.  

 
 Et problem som oppstod ved retur av returdatoen ble angitt (og hvor overtidsgebyret ble 

beregnet feil) er nå rettet og fungerer riktig, uansett om returdatoen endres før eller etter 
at kopien skannes ved retur. 

 
 Et problem med enkelt innkommende fjernlån som ikke kunne fornyes, er korrigert. 

 

Reservasjoner 
 Reservasjonsregler: Inntil nå har to regler blitt brukt på ulike stadier av en reservasjon, 

noe som kan skape litt tvetydighet For å tydeligere forstå hva som påvirker i ulike 
situasjoner, er det nå en ny regel, «Kopier kan fanges» i regler/reservasjonskontroll. Det 
gjør det mulig for en bredere regel å kunne fange reservasjoner som normalt ikke er tillatt 
på grunn av "Reserverbart materiale" -regelen, men som allikevel er opprettet.  

o Den nye regelen «Kopier kan fanges opp» brukes i plukklisten, ved registrering av 
kopier og til å beregne om det er en reservasjonskø. 

o Regelen «Reserverbart materiale» brukes nå bare når reservasjoner opprettes. 
o Sirkulasjonskontroll/Utlån brukes nå bare når kopier lånes ut. 

 
Merk: Den nye regelen må settes opp hvis du vil begrense hvilke eksemplar som kan 
fanges opp. Et skript vil bli kjørt i forbindelse med oppgraderingen for automatisk å 
opprette regler basert på «Reserverbart materiale»-regelen. Det er nødvendig å gå 
gjennom slik at reglene er satt opp slik du ønsker.  
 

 Du kan nå velge å ta med låntakers navn, låntakerkategori og skoleklasse på 
reservasjonskvitteringer. Dette konfigureres i Innstillinger/eksterne enheter og 
innstillinger for integrering/utskrift. Velg organisasjonen / sirkulasjonspunktet som 
valgene er ønsket å aktiveres på. (f.eks. en høy organisatorisk nivåinnstilling for å skrive 
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låntakerkategori, og på et lavere nivå også skrive ut låntakernavnet og / eller 
skoleklassen som kan være nødvendig i mobile bibliotek eller skoler.)  
 
Hvis du vil skrive ut låntakerkategori, må det angis hvilke låntakerkategorier som skal 
kunne skrives ut på reservasjonskvitteringer. Dette gjøres under Innstillinger/Låner-
kategorier. 
Merk: Det er en kjent feil som betyr at bunntekst ikke vil bli inkludert på returkvitteringen 
hvis det også opprettes en reservasjonskvittering. 
 
 

 Når du tar ut en liste over reservasjoner, legges kolonner for låntakerens dato og 
låntaker-ID nå til. 

 
 Hylleliste/Plukkliste: Det er nå mulig å definere en periode for å filtrere hvilke 

reservasjoner som skal vises. (f.eks. kun reservasjoner som er plassert i løpet av de siste 
to timene) 

 
Merk: Reservasjoner gjort før denne utgivelsen mangler et tidsstempel og er ikke 
inkludert i et tidsbasert søk. Datosøk fungerer for alle reservasjoner.  
 

Innkjøp 
 Feilretting: Tidligere problem for å avbryte enkeltkopier i en ordre er nå løst. 

 

Regninger 
 Når kopier på faktura returneres sendes nå varsel til utlånsenheten, ikke til den eiende 

enheten.  
 

Statistikk 
 Statistikk for betalte og lukkede regninger får nå organisering/Utlånssted basert på hvor 

transaksjonen fant sted, ikke organisasjonen som opprinnelig opprettet regningene. 
Siden regningene opprettes gjennom en planlagt jobb, kan det ikke registreres noe 
relevant sirkulasjonspunkt i statistikken for opprettede regninger. 
 

Samlinger 
 

 Alle undertitler og delenumre for en manifestasjon vises nå på verksiden. 
 

 Muligheten til å søke etter siste returenhet/tilbakeleveringsenhet og siste returdato er 
lagt til i Avgrenset søk i kategorien Eksemplar. 
 

 Elektronisk hjelp er oppdatert med bestemte prefikser og søkeord som kan være nyttige 
når du søker i samlinger:  
http://help.quria.axiell.com/nb_NO/Content/Collections/searching-
collection.htm?Highlight=s%C3%B6ka%20i%20samlingar    
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Innstillinger 
 «Skole-ID»-feltet vises på enhetsnivå i organisasjonsinnstillingene hvis «Skole»-valget er 

krysset av for.  
 

 Feltet «Betalingsmottaker» er lagt til kontaktinformasjonen i organisasjonsinnstillingene. 
Den brukes til betalinger i Arena. Når en betaling foretas i Arena, vises denne 
informasjonen under «mottaker». Hvis ingen informasjon er angitt, vises navnet på 
organisasjonen. 

 
 Et søkeverktøy legges til under «Brukere»-fanen (Innstillinger/Brukere) for å forenkle søk i 

installasjoner med mange brukere. Det er mulig å søke etter brukerens fornavn eller 
etternavn i fritekst, og deretter videreutvikle søkeresultatene på «brukertype», «enhet» og 
«roller». I tillegg er det mulig å begrense søket til en bestemt tidsperiode (Når brukeren 
ble opprettet eller sist logget inn) 

 

Søking 
 I de fleste funksjoner som inkluderer avgrenset søk, blir hele søkeresultatet nå fjernet 

med ett klikk på «fjern filter». Dette for å unngå misforståelser om hvilke rader i et 
søkeresultat som skal håndteres (f.eks. ved å endre data). Hvis du merker av for «alle», er 
alle rader inkludert i søkeresultatene. Quria viser bare de første 1000 treffene. 
 

Medlemskap 
 Når det opprettes en medlemsavgift inkluderer den også informasjon om medlemstype. 

Medlemstype vises når en gjeldslinje utvides i Låntakere/gebyrer og er også inkludert i 
kvitteringer. 
 

Fjernlån  

 Et problem med tapt tittelinformasjon om returnerte/annullerte innkommende fjernlån er 
nå rettet. 

 

Prestasjon 
 De siste ukene har det blitt gjort mange ytelsesforbedringer, de fleste av dem allerede i 

produksjonsmiljøet. Noen ytterligere forbedringer angående SIP2 er inkludert i denne 
versjonen. 

Automater 
 En "advarselstype" er lagt til SIP2-protokollen i retursvaret. Dette kan brukes på 

selvbetjente salgsautomater, for eksempel til spesiell håndtering av reserverte kopier. 
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Brukeropplevelse 
 Det er nå mulig å midlertidig endre språket i Quria ved å klikke på pilen under 

brukerprofilikonet øverst til venstre, og velge «Endre språk». Alle språk som støttes for 
øyeblikket, kan velges.  
 

 Hendelser/Arrangementer på hjemmesiden åpnes ikke lenger ved et uhell hvis det 
foretas en Enter-kommando og fokuset er utenfor feltet for kopiering av tall i Lån/Lån på 
nytt/Retur.  

Arena  
 Feilmeldingen som vises når brukere legger til eller endrer et telefonnummer i feil format, 

er forbedret. 
 I tilfeller der et bibliotek bruker et reservasjonsgebyr i Quria, vises det nå i Arena når en 

låner gjør en reservasjon.  
 Ved fornyelse av flere lån samtidig i Arena er alle fornyede lån nå notert i stedet for bare 

ett.  
 
 
 


