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Generelt
● 20.05.00 kom 31. mai 2020

https://koha-community.org/koha-20-05-released/

● 13 new features, 275 enhancements, 592 
bugfixes.

● 20.05.04 er aller nyeste versjon

https://koha-community.org/koha-20-05-released/


  

Tendenser
● Modernisering av kode (flytting fra C4 til Koha 

namespace)
● Utbygging av REST API og plugins
● Bedre og bedre støtte for ElasticSearch



  

Skranker/utlånsstasjoner
● Bug 13881
● Gjør det mulig å definere ulike skranker eller 

utlånsstasjoner
● Vil danne grunnlaget for fremtidige funksjoner, 

som beskjed om å hente reservert bok ved en 
spesifikk utlånsstasjon



  

Endring av forfallsdato i batch
● Bug 24846
● Feks ved uforutsette stenginger av biblioteket 
● Backportet også til stabile versjoner av Koha



  

«Point of sale»
● Bug 23354, EnablePointOfSale
● Gjør det mulig å holde rede på salg av kopikort, 

bæreposer osv i Koha



  



  



  



  



  

Refundering
● Bug 23442
● Gjør det mulig å refundere et beløp, om låneren 

har blitt urettmessig belastet
● Det finnes en egen behörighet for å utføre dette



  

Utlån av fjernlån
● Bug 23112, CirculateILL
● Gjør det mulig å låne ut et fjernlån samtidig som 

man tar det i mot
● Dette er implementert i Libris backend, fortsatt 

usikkert om den nye funksjonen kan erstatte 
«vår» funksjon



  

«Rapporter et problem» i OPAC
● Bug 4461, OPACReportProblem
● Gjør det mulig å sende en beskjed til 

biblioteket, feks om at noe er feil 
● Krever innlogging



  



  



  



  



  

Installer plugins fra GitHub
● Bug 23975, plugin_repos (koha-conf.xml)
● Gjør det mulig å søke etter plugins på GitHub, 

og installere dem direkte derfra
● Vil nok bli videreutviklet med mer sikkerhet osv



  

Innkjøpsforslag fra eksisterende post
● Bug 14963
● Gjør det mulig å foreslå et innkjøp basert på en 

eksisterende post
● Nyttig for å foreslå innkjøp av ny utgave?



  



  



  

Mer om innkjøpsforslag
● Bug 14973 legger til en advarsel om en eksisterende 

post ser ut til å dekke et innkjøpsforslag
● Bug 22774 begrenser antall innkjøpsforslag 
● Bug 22784 åpner for arkivering av forslag
● Bug 23590 endre ansvarlig for et forslag
● Bug 23591 viser forslag i detaljvisning



  



  

Logging av innlogginger
● Bug 21190, AuthFailureLog + AuthSuccessLog
● Kan logge vellykkede og eller mislykkede 

innloggingsforsøk



  

Viktige MARC-felt
● Bug 8643
● Gjør det mulig å merke felt eller delfelt som 

«viktige»
● Er et slikt felt tomt når man lagrer vil man få en 

advarsel, men kunne bekrefte og lagre allikevel



  

cleanup_database.pl
● Bug 19008 
● Flere ting vil nå kunne slettes/renses. Bra for GDPR!

– entries from the statistics table
– deleted bibliographic records and items (deletedbiblio, 

deletedbiblioitems, deletedbiblio_metadata, deleteditems)
– deleted patrons (deleted_patrons)
– returend checkouts (old_issues)
– filled and cancelled holds (old_reserves)
– finished transfers between libraries (branchtransfers)



  

Fjernlån og søk
● Bug 23173, ILLCheckAvailability
● Gjør det mulig å søke i eksterne kilder som en 

del av fjernlånsprosessen
● Basert på «availability plugins»



  

Bibliotek-side i OPAC
● Bug 13388
● Legger til en ny side i OPAC som viser 

informasjon om alle bibliotekene i en Koha-
instans



  



  

Innhold i OPAC
● Bug 23794
● Flytting av innhold fra sysprefs til nyheter!
● Gjør det mulig å ha innhold på flere språk, og tilpasset 

ulike bibliotek
● Flytting skjer automatisk, dette er ikke noe man kan velge 

bort
● Påbegynt i 20.05, mer kommer i 20.11



  



  

Nye globale systeminnstillinger
● AccessControlAllowOrigin
● AllowItemsOnHoldCheckoutSIP
● AllowPatronToControlAutorenewal
● AuthFailureLog
● AuthSuccessLog
● CalculateFinesOnBackdate
● CirculateILL
● CollapseFieldsPatronAddForm
● DumpSearchQueryTemplate
● EnablePointOfSale
● IllCheckAvailability
● MaxTotalSuggestions
● NumberOfSuggestionDays

● OPACReportProblem
● OPACnumSearchResultsDropdown
● OpacBrowseSearch
● OpacNoItemTypeImages
● PatronSelfRegistrationConfirmEmail
● PrefillGuaranteeField
● RESTPublicAnonymousRequests
● RenewAccruingItemInOpac
● RenewAccruingItemWhenPaid
● SCOAllowCheckin
● TrapHoldsOnOrder
● UseCirculationDesks
● numSearchResultsDropdown



  

En sniktitt på Koha 20.11
Kommer ca 22. november 2020

https://gitlab.com/koha-community/koha-release-notes/-/blob/master/release_notes_20_06_00.md 

https://gitlab.com/koha-community/koha-release-notes/-/blob/master/release_notes_20_06_00.md


  

Analytter
● Bug 15851
● Lenka «Vis analytter» vil bare vises hvis det 

faktisk finnes analytter



  

Autoriserte verdier
● Bug 25728
● Mulighet for å legge til en autorisert verdi fra 

katalogiserings-grensesnittet
● (I dag må man ut av katalogsering, legge til 

verdien, tilbake til katalogisering)



  

Fjernlån
● Bug 20799 – Lenke fra bibliografisk post til 

fjernlånsdetaljer, om posten er knyttet til et 
fjernlån

● Bug 23391 – Skjul avsluttede fjernlån 
(En del har dette som en lokal fulhack allerede.)



  

Quote of the day
● Bug 15371
● Nå også tilgjengelig i det interne grensesnittet
● Kan brukes til «tips og triks» osv



  

OPAC accessibility
● Bug 23003 (se også 22807, 25150, 25153, 

25166, 25234, 25241, 25243, 25983, 26038, 
26040)

● Diverse forbedringer
● Backportet til 20.05.02, 19.11.08, 19.05.14



  

Passord
● 23816
● Mulighet for å kreve ulik passordstyrke for ulike 

kategorier av brukere (ansatte vs lånere)



  

Lister med databasekolonner
● Bug 22844
● Noen innstillinger krever lister med navn på 

databasekolonner, feks 
BorrowerMandatoryField. Nå blir det mulig å 
velge fra en liste, i stedet for å skrive inn 
manuelt! 



  

Noe du savner? 

Alle kan gjøre «sign off» på patcher! :-)

https://wiki.koha-community.org/wiki/Sign_off_on_patches

https://wiki.koha-community.org/wiki/Sign_off_on_patches


  

Takk for oppmerksomheten! 

«Magnus Enger (Libriotech)» på Slack
magnus@libriotech.no
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