Kehitysehdotukset - Kehitysehdotus #442
Varatun teoksen aineistolaji näkyviin asiakkaan varauksiin
27. Lokakuuta 2015 12:33 - Kaisa Mäki

Tila:

Uusi

Alku:

27. Lokakuuta 2015

Prioriteetti:

Normaali

Määräaika:

Nimetty:

Anneli Österman

% Tehty:

0%

Luokka:

Varaukset

Arvioitu aika:

0.00 tunti

Anneli Österman

Tiketti Bugzillassa:

Kohdeversio:
Yhteyshenkilö:
Kuvaus
Voisiko varausten listauksessa näkyä kunkin varauksen aineistolaji? Luokalle on oma sarake, mutta minusta aineistolaji olisi
tärkeämpi.
Historia
#1 - 28. Lokakuuta 2015 17:08 - Anneli Österman
- Tila changed from Uusi to Kommentoitu
Mitä varausten listausta tarkoitat? Varauksia etsittävä hyllystä -listausta vai raporteista Holds to pull at branch -listausta? Laitatko sen sivun osoitteen,
missä listaus on?
Tuota ensimmäistä Varauksia etsittävä hyllystä -toimintoa ei kannata käyttää, koska se ei toimi tarkoituksenmukaisesti. Käytetään
"Varausjono"-toimintoa, kunhan saamme sen toimimaan. Katso myös aikaisempi tapahtuma #346.
#2 - 28. Lokakuuta 2015 17:24 - Kaisa Mäki
Tarkoitan kenen tahansa asiakkaan varauksia.
#3 - 29. Lokakuuta 2015 15:35 - Anneli Österman
- Nimetty set to Petri Törmänen
Aa, tarkoitat siis kun mennään asiakastietoihin. Laitatko jatkossa aina sen sivun osoitteen, mistä on kyse. :)
Luokka (joka on itseasiassa signum) tulee näkyviin vasta, kun varaus on noudettavissa. Luultavasti aineistolajikin tulisi näkyviin vasta samassa
vaiheessa, koska aineistolaji on nidekohtainen. Saman luettelointitiedon alle voi Kohassa tallentaa eri aineistolajeilla olevia niteitä, joten käytännössä
aineistolaji "realisoituu" vasta niteen jäädessä kiinni. Meillähän ei kyllä laiteta eri aineistolajien niteitä saman luettelointitiedon alle, mutta Kohan
logiikka toimii noin.
Tutkitaan, onko mahdollista saada aineistolaji tuohon listaukseen ja kuinka toimiva se on (ja vaatiiko jatkossa kuinka paljon ylläpitoa
versiopäivityksissä).
https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl
#4 - 29. Lokakuuta 2015 16:27 - Anneli Österman
- Tapahtuma changed from Bugi to Kehitysehdotus
- Projekti changed from Yhtenäisversion testauspalautteet to Palaute - Koha-Suomi
- Aihe changed from Varaukset: aineistolajit to Varatun teoksen aineistolaji näkyviin asiakkaan varauksiin
- Tila changed from Kommentoitu to Uusi
- Nimetty changed from Petri Törmänen to Anneli Österman
Siiretään tämä Koha-Suomen kehityslistalle.
#5 - 8. Maaliskuuta 2021 11:51 - Anneli Österman
- Projekti changed from Palaute - Koha-Suomi to Kehitysehdotukset
- Luokka set to Varaukset
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