
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél hatodik 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. 
 
 
Általános információk 
Csatolom a már megoldott „meg nem oldott kérdések” listáját. Ha érkezik válasz a még 
fennmaradó kérdésekre, az aktuális IKR hírlevélben adjuk közre. 
 
 
Katalogizáló modul 

 Új űrlap: szakdolg.mrc néven elkészült és bekerült az űrlapok közé egy általánosan 
használható űrlap a szakdolgozatok katalogizálásához. 

 Tárgyszó: A tárgyszóindex csaknem teljes mértékben helyreállt, és szerkeszthető. Az 
„éles” adatbázisban és a WEBOpacban is láthatóak a változások. A tárgyszóláncok most 
rendezetten, a teljes tárgyszóláncot tükrözve jelennek meg. A Ctrl. F3, F3 billentykűk a 
szerkesztésnél működnek a második indikátor számától függetlenül. A 690-, 691-es 
mezők is bekerültek az indexbe. A tesztelés során a 650-es mezőnél a következő 
esetekben fordul elő még hiba, hiányosság: 

1. Bizonyos „z” almezőben lévő szavaknál, konkrétan a „francia” és az „Erdély” 
szavaknál továbbra is rossz a sorrend és a megjelenés is. Viszont ezek is 
átszerkesztés esetén rendben vannak. (Egyelőre az a kérdés, hogy lehet-e ezeket 
gépileg javítani.) 

2. A hibás, áttöltés során sérült rekordoknál, melyeket egyébként is kézzel kell 
javítani. 

3. Egyes, egészen egyedi esetben, melyek szintén rendbe hozhatók. 
4. Az utalók csak az EUL10-ben láthatók, EUL01-ben és a WEBOpacnál nem. 

Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. június 1. 
 
 
Kölcsönzés modul 
Postaköltség: a szükséges beállítások elvégzése után a megszerkesztett felszólítókhoz immáron 
automatikusan kapcsolódik postaköltség. Az egyes olvasói és felszólító típusokhoz megadott 
összeg adódik hozzá az olvasó nevén lévő tartozáshoz. 
Ahhoz, hogy megfelelő összegek kerüljenek az olvasóhoz, szükséges, hogy az egyes összegek 
pontosan legyenek megadva. 
Olvasó regisztrálása: továbbra is kérünk mindenkit, hogy az olvasói adatok felvételekor a 
megbeszélt részeket töltse ki, még akkor is, ha annak tartalmát a saját gyakorlatában nem 
használja. 
EHA kód: az ELTE polgárok esetében az EHA kód felvétele szükséges. 

 Menete: további azonosító – új azonosító – kulcs típusa: 03 – ellenőrzés típusa: normál – 
státusz: AC aktív – kulcs adata: ide kell beírni a teljes EHA kódot – ellenőrzés: itt meg kell 
ismételni a teljes EHA kódot.  

 
 
WebOPAC 



Az OPAC nagyobb lélegzetű, felületi, formai átalakításai miatt ezen a héten tartalmi módosítás 
nem történt. Az elmúlt hetekben összegyűlt változtatási javaslatok (javarészt gyakornokok 
részéről) feldolgozása folyamatban van, melynek eredményei remélhetőleg hamarosan 
beépülhetnek az OPAC-ba. 
Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket az ikr@lib.elte.hu címre. 
A csatolt prezentáció (webOPAC-statisztika.pps) két diagramot tartalmaz, mely az OPAC 
látogatottsági statisztikáit mutatja 2011.03.01-től. 
 
 
Folyóirat modul 
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. 
 
 
 
Üdvözlettel: 
Zsámboki Mónika 


