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Hyllyvarausraporttiin tehdyt muutokset 
 

Hyllyvarausraporttia on nyt kehitetty Redminessä olleet toiveet huomioiden ja siihen tehty seuraavia 

muutoksia. Tässä dokumentissa on mukana ohjeita myös järjestelmän pääkäyttäjille. 

 

Teknisiä muutoksia 
- raportin latautuminen on nopeampaa, 1800 hyllyvarauksen latautumiseen menee hieman reilu 7 

sekuntia aiemman viiden minuutin asemesta 

- raportin päivitysväli on nyt minimissään minuutti ja maksimissaan niin pitkä kuin raportin 

generointiin kuluva aika on. Käytännössä siis hyllyvarauslistan pidentyessä päivitysväli harvenee. 

Raportin avautumisnopeuteen tällä ei ole vaikutusta. 

- koska raportti generoidaan nyt ennakkoon valmiiksi, ei rajaus ajan perusteella ole enää käytössä. 

Raportti noudattaa järjestelmäasetuksia "HoldsToPullStartDate" ja "ConfirmFutureHolds". 

 

Nimeketietojen näkyvyys 
- painosmerkintä on lisätty nimeketietojen yhteyteen 

- valmius osanumeron näyttämiseen nimeketietojen yhteydessä on lisätty, mutta se vaatii vielä 

osanumerointitiedon nostamisen tietokannoissa MARC-tietueesta biblioitems-tauluun. Tämä 

pyritetään tekemään kaikille kimpoille tammikuun aikana. 

 

Nidetietojen näkyvyys 
- kirjastot, hyllypaikat ja kokoelmat esiintyvät nyt raportissa lyhenteinä. Tapa on selkeämpi ja 

helpommin filtteröitävissä, mutta sillä on myös jonkin verran vaikutusta raportin 

latautumisnopeuteen. 

- varaajan tiedot pudotetaan oletuksena pois, mutta raportille on mahdollista saada mukaan varaajan 

nimi, varaustunniste tai korttinumero (tai vaikka kaikki kolme). Virkailijat tai pääkäyttäjät eivät pysty 

tekemään tätä valintaa, vaan pääkäyttäjien täytyy pyytää muutos kehittäjiltä. Tämä ei kuitenkaan ole 

suositeltavaa, koska silloin asiakastietoja käsitellään turhaan. 

- raportin ulkonäköä on siivottu ja kirjasto-, hyllypaikka-, kokoelma ja muut sarakkeet on aakkostettu. 

- luokkasarakkeessa ei näytetä samaa luokkatietoa moneen kertaan. 

- huomaattehan, että luokka, hyllypaikka, kokoelma, nidehuomautukset, hyllytarkenne ja genre eivät 

ole kohdakkain kirjastotiedon kanssa. Raportin vanha versio näytti erilaiselta, mutta toimi tältä osin 

samalla tavalla kuin uusi. 

 

Rivi- ja sarakemuutokset 
- lisätty kokoelma, genre ja sublocation eli hyllytarkenne -sarakkeet 

- noutokirjasto ja ensimmäisenä olevan varauksen tekoaika eriytetty omiin sarakkeisiinsa 

- filtterit on siirretty raportin ylälaitaan 

- sarakkeiden järjestystä on muutettu. Järjestyksestä on varmastikin olemassa paljon mielipiteitä, mutta 

ne on nyt yritetty järjestellä siten, että ne olisivat käytännön työn kannalta toimivasti sijoiteltu ja 

niiden keskinäisessä sijainnissa olisi logiikka.  

- huomaattehan, että sarakkeita pystyy myös itse piilottamaan ja laittamaan näkyville yläreunan 

”Sarakkeen näkyvyys” -napista.  

- pääkäyttäjät voivat säätää sarakkeiden oletusnäkyvyyttä Kohan ylläpidosta kohdasta Muut parametrit 

”Sarakkeiden määrittely”. Siellä on Lainaus ja palautus –osiossa kohta (id=holds-to-pull). 


