Versionvaihdot - Bugi #5441
Useamman kuin yhden tietueen varaaminen kerralla ei onnistu
10. Kesäkuuta 2022 15:26 - Piia Semenoff

Tila:

Suljettu

Alku:

Prioriteetti:

Normaali

Määräaika:

10. Kesäkuuta 2022

Nimetty:

% Tehty:

0%

Luokka:

Arvioitu aika:

0.00 tunti

Kohdeversio:
Yhteyshenkilö:

Piia Semenoff

Tiketti Bugzillassa:

Kuvaus
Useamman kuin yhden tietueen varaaminen ei tällä hetkellä toimi Kohassa. Tiedonhaussa, kun valitsee useamman kuin yhden
tietueen ja klikkaa "Varaa", niin saa virheen 500.
Liittyvät tapahtumat:
liittyy Versionvaihdot - Bugi #5445: Helle: kun hakutuloksesta valitsee tiety...

Suljettu

13. Kesäkuuta 2022

liittyy Palaute - Koha-Suomi - Tukipyyntö #5491: Varauskori toiminto

Suljettu

30. Kesäkuuta 2022

Historia
#1 - 10. Kesäkuuta 2022 15:27 - Piia Semenoff
- Aihe changed from Useamman kuin yhden tietueen varaaminen ei onnistu to OUTI: Useamman kuin yhden tietueen varaaminen ei onnistu
#2 - 13. Kesäkuuta 2022 13:23 - Anneli Österman
- liittyy Bugi #5445: Helle: kun hakutuloksesta valitsee tietyt tietueet varaamista varten -> Virhe 500 added
#3 - 20. Kesäkuuta 2022 14:09 - Anneli Österman
- Aihe changed from OUTI: Useamman kuin yhden tietueen varaaminen ei onnistu to Useamman kuin yhden tietueen varaaminen kerralla ei onnistu
#4 - 22. Kesäkuuta 2022 15:20 - Anni Rajala
Tiedoksi tähän varmuuden vuoksi, että virhe toistuu myös esimerkiksi silloin, kun teokset on siirretty Koriin ja sieltä valitaan Varaa.
#5 - 30. Kesäkuuta 2022 16:02 - Lari Strand
- liittyy Tukipyyntö #5491: Varauskori toiminto added
#6 - 8. Heinäkuuta 2022 08:18 - Katri Sillgren
Testasin useamman teoksen varaamista kerralla Helle-tuotannossa. Tiedonhaun tulosnäytöltä valitsin varattavat teokset ja klikkasin Varaa-painiketta.
Kun kahden varaamani teoksen yksikään nide ei ollut saatavilla, Koha ilmoitti heti Varaa-painikkeen klikkauksen jälkeen:
Virhe!
Virhe 500
Kun kolmesta varaamastani teoksesta yhdellä teoksella oli saatavilla olevia niteitä ja kahdella teoksella ei ollut saatavilla olevia niteitä, Koha ilmoitti
heti Varaa-painikkeen klikkauksen jälkeen:
Virhe!
Virhe 500
Kun neljällä varaamallani teoksella oli saatavilla olevia niteitä, pääsin tekemään varauksen teoksille. Varauksen teko onnistui (varaukset tallentuivat)
siitäkin huolimatta, että varausten teon jälkeen Koha ilmoitti:
Virhe!
Virhe 500
#7 - 11. Heinäkuuta 2022 08:51 - Emmi Takkinen
- Tila changed from Uusi to Kommentoitu
Kyseessä vaikuttaisi olevan template ongelma:
Template process failed: file error - parse error - holds_table.inc line 209-210: unexpected token (hold)
[% " hold.reserve_id="hold.reserve_id" html="html" name="printholdslip" type="button" value="Tulosta kuitti" |="|"></td>
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Jos varauksen tekee englannin kielisessä Kohassa, niin tuleeko sielläkin tuo sama 500 error?
#8 - 11. Heinäkuuta 2022 09:35 - Anneli Österman
Emmi Takkinen kirjoitti:
Kyseessä vaikuttaisi olevan template ongelma:
Template process failed: file error - parse error - holds_table.inc line 209-210: unexpected token (hold)
[% " hold.reserve_id="hold.reserve_id" html="html" name="printholdslip" type="button" value="Tulosta kuitti" |="|"></td>
Jos varauksen tekee englannin kielisessä Kohassa, niin tuleeko sielläkin tuo sama 500 error?
Aaa, joo, ei tule ainakaan mulla englanninkielisessä Kohassa. Kokeilin sekä hakutuloslistalta, korin kautta sekä listan kautta.
#9 - 12. Heinäkuuta 2022 14:36 - Emmi Takkinen
- Tila changed from Kommentoitu to Ratkaisu ehdotettu
Tähän tuotiin eilisessä päivityksessä korjaus, asensin äsken käännökset uudestaan testeille ja tuotantoon. Useamman varauksen tekemisen pitäisi
nyt toimia myös suomenkielellä.
#10 - 13. Heinäkuuta 2022 12:33 - Katri Sillgren
Emmi Takkinen kirjoitti:
Tähän tuotiin eilisessä päivityksessä korjaus, asensin äsken käännökset uudestaan testeille ja tuotantoon. Useamman varauksen tekemisen
pitäisi nyt toimia myös suomenkielellä.
Kiitos Emmi :)
Helle-tuotannossa tein kolme testiä niin, että vaihtelin samalla kerralla varattujen teosten/tietueiden määriä. Sujuvasti ja temppuilematta toimii!
#11 - 13. Heinäkuuta 2022 15:14 - Anneli Österman
- Tila changed from Ratkaisu ehdotettu to Suljettu
Kiitos! :) Varaaminen onnistuu nyt, suljen tiketin.
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