
Změny ve verzi Koha 17.05 
7 nových funkcí, 197 rozšíření, 292 oprav chyb 

Tento dokument popisuje nejdůležitější změny ve verzi 17.05 oproti verzi 16.11. 
 
Pokud jste knihovník, můžete s lehkým srdcem vynechat sekci “Architektura” a “API”, ty se 
týkají vnitřních záležitostí systému a nemusí být na první pohled vůbec poznat. 
 
Jedná se pouze o zkrácený výběr, úplný seznam změn je dostupný v angličtině zde: 
https://koha-community.org/koha-17-05-released/ 

Akvizice 
● Možnost filtrovat výsledky hledání dodavatelů podle toho, jestli jsou aktivní 
● Informace o předplatných na stránce dodavatele 

Katalogizace 
● Generátory jednotkových polí byly přepsány (bug 16203) 
● Vylepšeno slučování autorit 

Výpůjční proces & práce se čtenářem 
● Možnost nastavení rezervací tak, aby nebylo možné si rezervovat v té lokaci, kde je 

exemplář k dispozici 
● další úpravy a vylepšení rozhraní pro vkládání poznámek ke čtenářům: automatický 

vkládaný identifikátor uživatele, celá procedura probíhá v plovoucím okně 
● Seznam výpůjček s překročeným termínem lze řadit podle signatury 
● Vypršení rezervace nyní vynechává uzavírací dny 
● Při vracení se zobrazuje i počet zbývajících výpůjček 
● Poplatek za rezervaci je možné účtovat až ve chvíli vypůjčení 
● Číslo průkazky je možné přidělit až při uložení čtenáře, aby se předešlo duplicitám 

Čtenáři 
● (nové) možnost vytvářet čtenářské kluby a zařazovat do nich jednotlivé čtenáře 

https://koha-community.org/koha-17-05-released/


 
Periodika 

● Vylepšeno rozhraní pro správu schémat číslování 

Intranet obecně 
● podpora pro sdílení informací o knihovně v Hea2 
● U výsledků hledání v katalogu se zobrazuje i počet rezervací 

Nástroje 
● (nové) zasílané upozornění mohou být přeloženy do několika jazyků 

On-line katalog 
● Při určitém počtu neúspěšných pokusů o přihlášení je možné účet zablokovat 

Architektura & Administrace 
● (nové) Průvodce pro prvotní nastavení po instalaci 
● (nové) Nová verze statistického nástroje Hea – umožňuje přidat geolokační údaje 

atd. 
● Shibboleth auto-provisioning – Create 
● Odstraněna možnost přihlašování přes Mozilla Persona 
● Možnost komunikovat se vzdáleným DB serverem šifrovaně (TLS, bug 15427) 
● SQL kód u výstupů je schovaný pod tlačítkem 
● Vylepšen OAI-PMH provider – bug 15108 
● Implementace Elasticu updatovana pro verzi 5.1 
● Upgrade Bootstrap knihovny na verzi 3 
● Redesignovaný instalér ve stylu bootstrap 3 

API 
● REST API: /holds and /patrons atributy mají přiřazený špatný typ 

 


