Palaute - Koha-Suomi - Bugi #3024
Niteen poistaminen siirtolainakokoelmasta poistaa niteen asiakkaan lainoista
7. Toukokuuta 2018 10:59 - Piia Semenoff

Tila:

Suljettu

Alku:

7. Toukokuuta 2018

Prioriteetti:

Normaali

Määräaika:

Nimetty:

Emmi Takkinen

% Tehty:

0%

Luokka:

Ylläpito

Arvioitu aika:

0.00 tunti

Kohdeversio:
Yhteyshenkilö:

Piia Semenoff

Kuvaus
Kun tuotannossa poistaa niteen siirtolainakokoelmasta, niin samalla nide katoaa myös asiakkaan lainoista. Maksuja asiakkaalle ei
niteestä tule.
Testillä laina pysyy asiakkaalla vaikka niteen poistaisikin siirtokirjakokoelmasta.
OUTIn tuotannossa siirtokokoelma: Testikokoelma. Siellä nide, joka on lainassa testikortilla.
https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/rotating_collections/addItems.pl?colId=59
Kyseessä niteen kanssa samalla rivillä oleva komentonäppäin: "Poista"
Historia
#1 - 10. Kesäkuuta 2019 15:15 - Johanna Räisä
- Nimetty set to Emmi Takkinen
#2 - 25. Kesäkuuta 2019 11:03 - Emmi Takkinen
Tämä ei ilmeisesti ole bugi, vaan ominaisuus ja tehty joskus Vaaralle. Oisko sieltä jäänyt ja onko enää olennainen?
#3 - 25. Kesäkuuta 2019 15:45 - Anneli Österman
Emmi Takkinen kirjoitti:
Tämä ei ilmeisesti ole bugi, vaan ominaisuus ja tehty joskus Vaaralle. Oisko sieltä jäänyt ja onko enää olennainen?
Lisäsin Päivin ja Sirpan Vaarasta tiketin seuraajiksi. Osaatteko sanoa, miksi tällainen ominaisuus on tehty ja onko se enää olennainen? :)
#4 - 22. Heinäkuuta 2019 08:23 - Päivi Knuutinen
Minusta tuo on virhe eikä ominaisuus. Asiakkaan lainoista ei saisi poistua, kun poistaa siirtolainan.
#5 - 8. Joulukuuta 2020 12:24 - Emmi Takkinen
- Tila changed from Uusi to Kommentoitu
KS-versioon on siis aikoinaan lisätty ominaisuus, jolla siirtokokoelmasta poistettu nide siirretään kuljetukseen silloin kun sille on määritetty
lähtökirjasto (origin branch). Koha taas palauttaa automaattisesti kuljetukseen siirretyt niteet, jolloin laina totta kai "katoaa".
En löytänyt tälle tikettiä tai muuta dokumentaatiota miksi tällainen on tehty, gitissä kommitti on vain otsikoitu "KD-139/Bug 8836 Resurrecting rotating
collections". Yhteisössä ei tällaistä ominaisuutta ole.
Onko tällainen ominaisuus (enää) tarpeellinen? Tätä ei ole ilmeisesti merkitty siirrettäväksi versionvaihdossa.
#6 - 8. Joulukuuta 2020 15:06 - Anneli Österman
Minusta tätä ei enää tarvita, koska versiopäivityksessä siirrytään käyttämään yhteisön versiota siirtolainoista. Toki toimintalogiikan voisi testata vielä
yhteisöversiossa, kun on olemassa testikanta. :)
#7 - 28. Heinäkuuta 2021 12:43 - Piia Semenoff
Anneli Österman kirjoitti:
Minusta tätä ei enää tarvita, koska versiopäivityksessä siirrytään käyttämään yhteisön versiota siirtolainoista. Toki toimintalogiikan voisi testata
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vielä yhteisöversiossa, kun on olemassa testikanta. :)
Onko tätä vielä ehditty testaamaan sandboxissa (sitä varmaan Anneli tarkoitit?)?
#8 - 12. Tammikuuta 2022 16:05 - Anneli Österman
- Tila changed from Kommentoitu to Ratkaisu ehdotettu
Testasin community-kannassa niin, että laitoin niteen siirtokokoelmaan, lainasin sen sitten asiakkaalle ja poistin sen jälkeen niteen siirtokokoelmasta.
Nide pysyi asiakkaalla lainassa. Minusta asialle ei kannata tehdä korjausliikkeitä enää.
#9 - 13. Tammikuuta 2022 11:45 - Piia Semenoff
- Tila changed from Ratkaisu ehdotettu to Suljettu
Anneli Österman kirjoitti:
Testasin community-kannassa niin, että laitoin niteen siirtokokoelmaan, lainasin sen sitten asiakkaalle ja poistin sen jälkeen niteen
siirtokokoelmasta. Nide pysyi asiakkaalla lainassa. Minusta asialle ei kannata tehdä korjausliikkeitä enää.
Kiitos :) Suljen tiketin ja jäädään odottamaan uutta versiota.
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