
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél harmadik számával jelentkezünk ma. A hírlevélben rövid 
tájékoztatást adunk az új integrált könyvtári rendszer, az Aleph működéséről, az IKR-rel 
kapcsolatos aktuális munkákról, kérdésekről. 
A felmerülő problémákat, észrevételeket továbbra is várjuk az ikr@lib.elte.hu címre. 
 
 
Katalogizáló modul 
 
1. A bibliográfiai rekordban 100-as mező második indikátorához betett egy 0-t a rendszer, 

engedte átjavítani üresre, de szerverre mentésnél visszatette a 0-t. Ez a probléma május 2-án 
javításra került, a rendszerben lévő hibás indikátorú rekordok javítása hétvégén történik 
majd. 

2. A rekord mentésekor kapott Batch-Upd hibaüzenet javításra került, tesztelés során mi sem 
tapasztaltuk használat közben a megjelenését. (Ha valakinél ismételten előjönne a jelenség, 
kérjük, írja fel a rekordszámot és a rendszerdátumot, majd továbbítsa részünkre!) 

3. A bibliográfiai rekordban 490-es mező második indikátorához betett a rendszer korábban 
hibásan egy 2-est. Ez javításra került az Aleph-esek részéről, a 490-es mező második 
indikátora most már mindenhol üres. 

4. Többkötetes könyvek OPAC-ban való következetes és felhasználóbarát megjelenítésén 
jelenleg is dolgoznak, várjuk a megoldást, mert ez érinteni fogja a többkötetes könyvek 
leírásának szabályait is, amiről az új segédletben adunk tájékoztatást. 

5. Tárgyszavakkal kapcsolatban továbbra is az Exlibris válaszára várunk, foglalkoznak a 
problémával, folyamatban van a megoldása. 

6. A többkötetes könyvek és a kolligátumok leírása ügyében a Mokka válaszára várunk, amíg 
onnan nincs megállapodás, addig az új segédletek kiküldése is áll. 

 
Köszönjük az eddigi visszajelzéseket és továbbra is várjuk a kérdéseket, észrevételeket minden 
hálózati könyvtárostól. Formai és tartalmi leírással kapcsolatban rendelkezésre állunk e-mail-ben, 
telefonon, vagy személyesen. 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. május 11. 
 
 
Kölcsönzés modul 
 
A Navigációs panel – Pénzügyek résznél láthatóak az adott olvasóhoz tartozó mindennemű 
pénzügyi tranzakciók négy részre bontva: 

1. Az Aktív pénz részben láthatóak a még függőben lévő, nem rendezett tartozások. 
2. A Fizetési előzmény részben a már rendezett, befizetett tartozások. 
3. A Törölt tranzakciók részben az olvasó nevéről törölt tartozások. 
4. Az Összes tranzakció résznél pedig az olvasóhoz kötődő tranzakciók láthatóak. 

 
Az Aktív pénz résznél láthatóak az ún. 0 forintos tételek is.  Ebbe a csoportba tartoznak azok a 
tranzakciók, amelyekért az olvasónak nem kell fizetni. Ilyen pl. a kölcsönzés vagy a hosszabbítás. 
A felsorolt összes tételt lehet rendeztetni cím, szerző, jelzet, tranzakció, követel/tartozik, dátum 
és státusz szerint, növekvő és csökkenő sorrendben is. 



A Pénzügyek panel fejlécét a jobb egérgombra kattintva beállíthatjuk aszerint, hogy mit 
szeretnénk itt látni. 
A kiválasztott tételre állva az alsó panel Pénzügyek részletek részében tudjuk megnézni több 
szempontból is az adott tételt. 
Több könyvtárból érkezett kérdésként, hogy meg kell-e tartani ezeket a tételeket. 
Ezeknek a 0 forintos tételeknek a megléte indokolt, mivel kölcsönzési előzményként, 
kölcsönzési történetként lehet használni az esetleges kérdések esetén. 
 
 
WebOPAC 
 
A Katalógus menüpontjai közül kikerült a „Történet”, mert a „Korábbi keresések” menü is ezt a 
funkciót tölti be. 
Szintén a fő menüpontoknál maradva beszúrásra került egy új menü „Keresés vége” elnevezéssel, 
ami a „Keresés” fölött található. Ez a nem bejelentkezett olvasóknál jelenik meg, számukra 
hasznos, mert a keresés befejeztével ki tudnak lépni a keresésből. 
Bejelentkezett olvasó esetében az „Egyedi kérés”-re kattintva egyértelmű lett ennek a 
menüpontnak a funkciója az „Online nem található példány kérése” elnevezéssel. 
Továbbra is folyamatban van a többkötetes könyvek egyszerűbb, átláthatóbb, „olvasóbarát” 
webOPAC-os megjelenítése. 
 
Amennyiben a hálózati könyvtárosok közül bárki szeretne részt vennie a webOPAC testre 
szabásában, jelentkezzen az ikr@lib.elte.hu címen. 
 
 
Folyóirat modul 
 
A folyóiratok érkeztetése elindult az Egyetemi Könyvtárban és az Angol-Amerikai Intézet 
Könyvtárában is. Vannak bizonyos hibák (pl. hiányzó gyűjteménykódok, Egyetemi Könyvtár 
állományának jelzése az OPAC-ban, pedig nincs is példány a dokumentumból, az adatlapokon 
értelmezhetetlen karaktersorozatok jelennek meg egyes rekordokban stb.), amiket jeleztünk az 
Alpeh-eseknek és javítjuk. Ezek megoldása után kapcsolódhatnak be a modul használatába a 
további alkönyvtárak. 
 
Arra kérünk minden kollégát, aki használta, vagy használni szeretné a folyóirat modult, hogy 
gyűjtse össze az ezzel kapcsolatos kérdéseit, és küldje el az ikr@lib.elte.hu címre. 


