Palaute - Koha-Suomi - Bugi #2049
Show only host items rajaus ei toimi
10. Toukokuuta 2017 16:33 - Pia Kusmin

Tila:

Suljettu

Alku:

Prioriteetti:

Normaali

Määräaika:

Nimetty:
Luokka:

Tiedonhaku

10. Toukokuuta 2017

% Tehty:

0%

Arvioitu aika:

0.00 tunti

Kohdeversio:
Yhteyshenkilö:

Pia Kusmin

Kuvaus
Show only host items rajaus ei toimi oikein. Osa osakohteistä jää silti näkyviin. Häiritsee hakua/saatavuutta (ja haittaa testauksessa
tietuemäärien tarkistuksessa)
Kuva liitteenä.
Historia
#1 - 12. Toukokuuta 2017 13:16 - Kodo Korkalo
Siirrä Pia tää Koha-Suomen palautelootaan. Ei ole Lappi-Koha spesifi juttu, se toimii samalla tapaa muuallakin (tai on toimimatta).
#2 - 12. Toukokuuta 2017 13:47 - Pia Kusmin
- Projekti changed from Lappi migration to Palaute - Koha-Suomi
- Luokka deleted (Haku)
#3 - 18. Toukokuuta 2017 17:00 - Antti Heikkinen
Tämä ilmeisesti liittyy samaan asiaan, joten mainitsen siitä varalta tässä. Korjatkaa jos meni väärään paikkaan :)
OUTIssa hakutuloksiin jäävät osakohteet näyttävät olevan Raahen tai Kuusamon osakohdetietueita, jotka on määritelty monografioiksi kentässä
000/7. Joissakin tällaisissa tietueissa on myös kenttä 000/6 väärin. Esim. äänite j onkin määritetty tekstiaineistoksi a. Onkohan näitä mahdollista
korjata jollain ajolla vai vaatiiko tarkempaa tutkiskelua tai käsin korjausta?
#4 - 27. Heinäkuuta 2017 08:55 - Anneli Österman
Tällä raportilla voi tutkailla, kuinka paljon osakohteita on merkitty monografioiksi. Kysely on aika raskas ja hidas.

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumb
er,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos',
bi.itemtype AS 'Aineistolaji', bi.biblionumber AS 'Biblionro'
from biblio b
LEFT JOIN items i ON b.biblionumber = i.biblionumber
LEFT JOIN biblioitems bi ON bi.biblionumber = b.biblionumber
WHERE ExtractValue(bi.marcxml,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') != ''
AND i.itemnumber IS NULL
AND SUBSTR(ExtractValue(bi.marcxml,'//leader'),8,1) NOT IN ('a', 'b', 'd')
#5 - 20. Kesäkuuta 2018 16:18 - Pirkko-Liisa Lauhikari
- Luokka set to Tiedonhaku
Osakohderajaukset eivät toimi myös, kun tiedonhaun tuloksesta klikkaa tekijälinkkiä ja saa auki listan tekijän tuotannosta (emot ja osakohteet), kun
faseteista yrittää rajata tätä hakutulosta vain emoihin, ohjelma ilmoittaa "Ei hakutuloksia".
#6 - 9. Toukokuuta 2019 08:53 - Pasi Kallinen
Pirkko-Liisa Lauhikari kirjoitti:
Osakohderajaukset eivät toimi myös, kun tiedonhaun tuloksesta klikkaa tekijälinkkiä ja saa auki listan tekijän tuotannosta (emot ja osakohteet),
kun faseteista yrittää rajata tätä hakutulosta vain emoihin, ohjelma ilmoittaa "Ei hakutuloksia".
Osakohteella/emolla rajaus korjattu tiketissä #741
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#7 - 7. Marraskuuta 2019 12:27 - Anneli Österman
- Tila changed from Uusi to Kommentoitu
Onko tämä vielä ajankohtainen ongelma?
#8 - 8. Heinäkuuta 2021 14:38 - Anneli Österman
Lapissa ei ilmeisesti ole tehty osakohteiden kiinteämittaisten kenttien korjausta? En ainakaan löytänyt tikettiä, jossa olisitte pyytänyt sellaista.
Osakohteita, jotka on merkitty monografiaksi on korjattu mm. OUTIssa ja Vaarassa.
#9 - 9. Heinäkuuta 2021 09:15 - Pia Kusmin
Jep. Hieman ollaan jäljessä. Ollaan pyydetty ensimmäinen kiinteämittaisten korjaus ajo tiketillä #4951. Sille ei tosin ole vielä tapahtunut mitään...
#10 - 9. Heinäkuuta 2021 09:42 - Anneli Österman
- Tila changed from Kommentoitu to Ratkaisu ehdotettu
Ok, eli sekin on tulossa. Voisiko tämän tiketin sulkea, kun korjaus on tuloillaan? :)
#11 - 9. Heinäkuuta 2021 12:28 - Pia Kusmin
- Tila changed from Ratkaisu ehdotettu to Suljettu
Voisihan sen tehdä niinkin. :)
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