
Zmeny a novinky v systéme Biblib do verzie 4.1.0

Novinky a zmeny v detailoch/zoznamoch
1. Nová záložka v detaile knihy - do detailu knihy pribudla nová záložka

“Požičiavané s” v ktorej je zobrazený zoznam titulov, ktoré boli požičiavané
spoločne s daným titulom. Má slúžiť ako pomôcka ale tip na podobnú literatúru.

2. Počty v detaile - do detailov kníh pribudli za názov záložky počty s údajmi v
záložke.

3. Nová fazeta pre knihy - do zoznamu filtrov pribudla fazeta typ dokumentu
(kniha, e-kniha, audiokniha)

4. Nová entita Edícia - do systému pribudla nová entita EDÍCIA. V systéme preto
pribudol nový zoznam a detail edícií. Edície je možne vytvárať, ukladať,
vyhľadávať v nich a pripájať ku knihám.

Novinky a zmeny v knižnici
1. Upravené okienko na vyhľadávanie - cez pracovnú plochu knižnice.

Doplnený titulok (informačná bublinka), viditeľný pri prechode myšou nad
záznamom čitateľa. Funkcionalita, ktorá otvára okno možných funkcií pre
čitateľa, po kliku na čitateľa, ostala bez zmeny.



Novinky a zmeny v čitateľskej karte
1. V kontaktoch - bolo povolené zadávať aj inú krajinu ako Slovensko

Košíky
1. Košíky - presunuté do menu Zoznamy, a premenované na “Moje zoznamy”

Prílohy
1. Prílohy pre entity - pre biblio, osobu a inštitúciu je možné nahrať/zmazať prílohu

a nastaviť jej úroveň viditeľnosti. Prílohy nájdete v detaile knihy/osoby/inštitúcie
na pravej strane pod tlačidlami “upraviť záznam” a “multimédiá”, ďalšie v záložke
“Ostatné prílohy”. Verejné prílohy podliehajú schvaľovaniu, vymazanie verejnej
prílohy je na požiadanie.



Ostatné
1. Odstránili sme dvojité klikanie, ktoré bolo pri niektorých tlačidlách - keď

používateľ napr. na potvrdenie okna, v ktorom zmenil a potvrdzovacie tlačidlo
nezareagovalo a až opätovným klikom sa okno potvrdilo.

2. Pridané notifikácie - po schválení obálky alebo súboru



3. Pridaný zoznam všetkých notifikácií

4. Oprava drobných dizajnových chýb
5. Automatické schovávanie hornej lišty
6. Opravené problémy s e-mailom - ktorý obsahoval napr. ruštinu
7. Nový tooltip - pridali sme info bublinku pre pole PIN v okne registrácia do

systému.
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