
Den nye Mikromarc 3 versjon 6.20 er sluppet og tilgjengelig for 
produksjon. Versjonen er satt i drift for den første puljen sentraldrifts-
kunder og de øvrige kundene blir oppgradert fra medio februar. 
Mye ny og forbedret funksjonalitet i Mikromarc 3 6.20: 
I denne versjonen er det foruten en helt ny eksemplarmodul mange forbedringer  og nye funksjoner  i 
øvrige moduler, som  forenkler hverdagen for brukerne. Som f.eks: 
 
Eksemplarmodul 
For å kunne massehåndtere eksemplarer som tilhører ulike poster finnes det nå en egen 
Eksemplarmodul. Her har du mulighet til å søke frem en treffmengde av eksemplarer etter bestemte 
kriterier som fast plassering, utlånstype, eksemplarstatus og hylle. Fra trefflisten kan du plukke med deg 
markerte eksemplarer over i egne bilder for å masseendre eller masseslette dem. 
  
Når eksemplarer skal sendes midlertidig (deponeres) til en annen bibliotekenhet innenfor en fellesbase, 
brukes også Eksemplarmodulen. I praksis vil det si at eksemplarene midlertidig får en annen fast 
plassering, f.eks. en bokbuss eller en filial. Dette gjør du ved å skanne ett og ett eksemplar, som da får 
den nye bibliotekenheten som fast plassering. Når deponeringstiden er over, skannes eksemplarene på 
nytt i et eget returbilde, og får satt tilbake sine opprinnelige verdier. 
 
For Eksemplarmodulen er det satt opp egne rettigheter i systemet. Rettighetene er inndelt i flere nivåer, 
slik at f.eks. noen bare kan ha tilgang til skannebildene. 
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Mikromarc 3  versjon 6.20 er sluppet 

Mikromarc 3 fungerer utmerket på lesebrett. 
Ta med deg MM3 ut til reolene. 
 

Les mer om den nye releasen på neste side. 
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Mikromarc 3 fungerer utmerket på lesebrett. 
Ta med deg MM3 ut i reolene 

mailto:salg@bibits.no


Forts.:  
Mye ny og forbedret funksjonalitet i nye Mikromarc 3 6.20 

Endre og slette flere eksemplarer på en gang i Katalog 
Denne versjonen er det også implementert funksjoner for å 
kunne redigere mange eksemplarer på én gang, i stedet for 
bare ett og ett.  
 
Kontrollert innlevering (lærebokinnlevering) 
Forenkler rask og sikker innlevering av læremateriell. Denne 
funksjonen er primært beregnet for skoler som håndterer lån 
av undervisningsmateriell. 
  
Programmet sier ifra hvis et materiale er lånt av en annen låner 
– eller ikke er lånt i det hele tatt. 
 
Konfigurasjon av detaljvisningen på web 
Under Webkonfig–området finnes det nå et eget valg 
Detaljvisning som gjør det enklere å redigere den detaljerte 
visningen av poster på web.  
 
Visning av lenker på web 
Vi har gjort om visningen av tidsskriftspostene på web. Vi har 
også rettet noen feil, og lagt til felter som er nødvendige for at 
visningen av lenkede poster skal bli lettere å forstå 
 
Endringer i Avansert søk på web 
Vi har påbegynt et arbeid for å forbedre funksjonaliteten i 
Avansert søk. Det er laget nye nedtrekksmenyer for å velge fag- 
og skjønnlitteratur, målgruppe (voksen/barn), språk og genre. 
 
I tillegg er det  mange viktige, mindre saker på web som f.eks: 
• Endret plassering av Pop-up visning på web 

• Konfigurerbar målgruppe på forsida 

• Endring: Eksport til referansesystemer (Endnote) er nå slått 
på som standard 

• Direkteutskrift: Nytt ikon som vises over trefflisten, brukes 
til å skrive ut det du ser på skjermen direkte. 

• Automatisk forlengelse av utgivelsesplan 

• Konfigurerbare meldinger for utlånsautomater 
 

Og med mer enn 50 mindre endringer og feilrettinger i tillegg er 
dette blitt en svært solid versjon. 
 
Les mer om alle endringene og de nye funksjonene  på våre 
nettsider : 
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3 
 

Bilder fra høstens brukermøte. 
Foto: Jens Chr. Strandos 

http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3


 

Automatisk lånerimport   
– alltid oppdatert lånerregister 

 

Ny tjeneste for automatisk import og 
oppdatering av låneropplysninger. 

Malakoff  VGS i Østfold, som benytter SATS, var allerede for 
et par år siden med på  å  utvikle grunnlaget for systemet  
og  har benyttet en tidligere versjon i drift i ca. 2 år før 
denne nye versjonen nå tilgjengeliggjøres  for alle.   
 
Nordland VGS, som har en fellesbase med 19 videregående 
skoler, har tatt i bruk tjenesten. De benytter TP- systemet 
fra Barmann-Hansen og satte i drift automatisk lånerimport 
nå i januar. 
 
De største fordelene med systemet er: 
 
 En slipper manuelle importer ved skolestart 
 Elever som begynner etter skolestart vil automatisk 

komme inn i låneregisteret. 
 Elever som skifter klasser og enheter i det 

skoleadministrative systemet, vil automatisk også 
knyttes til nye klasser og enheter i biblioteksystemet. 
 

I systemet er det støtte for å kunne importere bilde fra 
elevkortet slik at det automatisk legges på låner i 
låneregisteret og i skranken. 
 
 
Vil du vite mer om priser og hvordan du kommer igang 
Kontakt salg@bibits.no eller ring 22 08 98 97.  

Systemet passer svært godt for videregående 
skoler, hvor det ofte skjer endringer. Elever slutter 
og endrer studieretninger og klasser. 
Med denne løsningen skjer ajourholdet i 
biblioteksystemet automatisk når det er gjort i det 
skoleadministrative. 
 
Automatisk lånerimport fungerer slik at en fra det 
skoleadministrative systemet setter opp en 
automatisk eksport av elev-data som overføres via 
en SFTP-tjeneste til Bibits for automatisk import og 
ajourhold av lånerregisteret i Mikromarc.  
 
Automatisk lånerimport er en tjeneste som 
kundene kan abonnere på og som gir tilgang til 
daglig oppdatering av lånere og låneropplysninger. 
 
Systemet er utviklet i tett samarbeide med 
Nordland VGS og Barmann-Hansen.  Nordland VGS  
har vært i drift i ca. 1 mnd, før systemet nå er blitt 
tilgjengeliggjort for alle kunder som ønsker 
tjenesten.  
 
Systemet er bygget opp fleksibelt og tilpasset flere 
skoleadminsutrative systemer som f.eks SATS og TP 
fra Barmann-Hansen, samt SITS og Extens. 
 

Mikromarc lånerbilde. Mikromarc skranke. 

mailto:salg@bibits.no


 
E-bøker til lånere i Hordaland 
 Hordaland fylkeskommune og 

Biblioteksentralen, med BS-
Weblån, har siden høsten 2013 
samarbeidet om å etablere et 
lånetilbud i fylket. Nå lanseres 
portalen! 
 
Biblioteksentralen og Bibits har arbeidet 
sammen med Hordaland 
Fylkeskommune i noen måneder og  
gjennomført et implementeringsprosjekt 
med aktiviteter fra design til testing, 
fram til lanseringen nå i januar. 
 
Portalen tilbyr utlån av ebøker fra et, 
etter hvert, rikholdig utvalg av titler. 
 
Hordaland er et konsortium som består 
av i alt 33 folkebibliotek og 48 
videregående skoler i Hordaland.   
 

NYHET: Trådløs strekkodeleser for nettbrett!  
 

OPN 2005 er en liten og hendig strekkode leser.  

Ypperlig for bruk opp mot nettbrett eller mobilltelefoner  

med alle operativ system. 1 MB RAM 1D og 2D leser  

Oppladbare batterier og brukstid ca. 7 timer Blutooth  

versj, 1.2 og USB kommunikasjon. 

 
 

Pris 2500,- eks.mva og frakt 

 
For bestilling:  Ring 22 08 98 97 eller send en epost til salg@bibits.no  

mailto:salg@bibits.no


AV: Vegard Krog Petersen 
 
Vi fortsetter suksessen med felles 
brukermøte mellom fag-, folke- og 
skolebibliotekene i 2014. Denne gangen slår 
vi oss også sammen med våre svenske 
kollegaer og arrangerer for første gang et 
felles norsk-svensk brukermøte i Gøteborg!  
 
Datoene blir torsdag 13. og fredag 14. 
november på Clarion Hotel Post.  
Vi har sterk tro på at det vil bli en veldig god 
erfaringsutveksling med våre svenske 
kollegaer; uansett om det dreier seg om 
Mikromarc eller felles utfordringer innen 
bibliotekfaget.  
  
Som vanlig vil det bli to dager med mye 
Mikromarc-stoff, spennende og interessante 
foredrag om bibliotekfaglige- og politiske 
temaer, utstillere, god mat og en god 
anledning til hyggelig samvær og 
erfaringsutveksling. 
Det er rett og slett både nyttig og hyggelig å 
være med på Mikromarc Brukermøte! 
  
Clarion Hotel Post er det «norske» hotellet i 
Gøteborg; eid av Petter Stordalen. Hotellet er 
i det gamle og flotte Posthuset som ble 
oppført på slutten av 1920-tallet. Mye av det 
tidligere arkitektoniske  uttrykket er beholdt 
og hotellet er rikt på kulturhistorie. Det ligger 
tvers overfor jernbanestasjonen i Gøteborg. 
  
Vi vurderer å sette opp buss fra Oslo S. på 
onsdags ettermiddag og retur fredag 
ettermiddag. Du får muligheten til å melde 
deg på dette ved påmeldingen.  
  
Fullstendig program med priser og påmelding 
kommer i mai. Følg med på Bibits sine 
hjemmesider og brukerstyrenes blogg.  
  
Vi gleder oss til å se dere i Gøteborg  
13-14. november! 

Brukerstyrene 2014  
Bakerste rad fra venstre: Magnhild Johansen (Bodin VGS), Siv 
Marit Ersdal (Drammen VGS), Vegard Krog Petersen (Sarpsborg 
bibliotek). Rad 2: Else Ishaug (NORAD), Marianne Selvik (Ås 
bibliotek), Anders Johansson (Högskolan i Skövde). Rad 3: Rigmor 
Plikk (Røyken VGS), Mari Louise Mallasvik (Time bibliotek), Even 
Sinding-Larsen (Forsvaret). Rad 4: Berit Hagen Ese 
(Politidirektoratet), Jan Johannesson (Borås Stadsbibliotek), 
David Sæther (Lenvik bibliotek). Foran: Hilde Papatzacos (Våland 
skole), Elin Marieboe Hovde (Modum bibliotek), Dag Magne 
Konglevoll (Godlia skole).   
Ikke tilstede: Lone Gregersen Johansen (Malakoff skole), Tereza 
da Silva (Oslo Politidistrikt), Sara Gagge (Polhemsskolans 
bibliotek), Anders Granström (Akademiska sjukhuset, 
Sjukhusbiblioteket), Ida Norberg (Kammarrätten i Sundsvall), 
Anders Fredriksson (Luleå Stadsbibliotek), Karin Engström 
(Musikhögskolan Ingesund). 

Mikromarc Brukermøte 13.-14. november i Gøteborg 

Foto: Jens-Christian Strandos 

http://www.clarionpost.se/
http://www.clarionpost.se/
http://www.bibits.no/
http://www.bibits.no/
http://mikromarc.wordpress.com/


Vi har nå mottatt informasjon om at Microsoft 
kundestøtte for Windows XP opphører fra og med 8. april 
2014 og vi må derfor informere våre Mikromarc brukere 
om dette.  
 
Siden Microsoft ikke lenger vil gi støtte til Windows XP 
operativsystem, vil dette medføre at dersom du fortsatt 
bruker Windows XP, vil du ikke lenger motta 
sikkerhetsoppdateringer og vil dermed være dårligere 
beskyttet for nye sårbarheter som oppdages og utnyttes i 
operativsystemet. Vi vil presisere at Mikromarc fortsatt vil 
fungere som tidligere på PC-er med Windows XP Service 
Pack 3 etter 8. april 2014, men vi vil i liten grad rette feil 
som skyldes Windows XP i fremtiden.  
 
Microsoft har også varslet at kundestøtte for Windows 
Server 2003 vil opphøre fra og med 15. juli 2015. Noen av 
våre Mikromarc brukere benytter Mikromarc 3 klienten 
via terminaltjenere som kjører Windows Server 2003 som 
operativsystem.  
 

Vi vil derfor oppfordre våre Mikromarc brukere som 
fortsatt benytter Windows XP eller Windows Server 
2003, om å oppgradere til et nyere Windows 
operativsystem snarest og i god tid innen 15. juli 
2015.  
 
Da Mikromarc 3 versjon 6.40 også kommer til å bli 
optimalisert for høyere skjermoppløsninger, anbefaler 
vi at man ved vurdering av oppgradering av 
operativsystemer med nye PC-er, samtidig erstatter 
skjermer som måtte ha lavere oppløsning enn 
1280x960.  
 
Dersom du benytter utlånsautomater på biblioteket 
anbefaler vi at du også sjekker hvilket operativsystem 
PC-en som kjører Mikromarc 3 SelfCheckServer har. 
Vær oppmerksom på at det kan være den samme PC-
en som står i en av utlånsautomatene.  
Dersom det er Windows XP eller Windows Server 
2003 så oppfordrer vi å oppgradere til et nyere 
Windows operativsystem for Mikromarc 
SelfCheckServer på lik linje med PC-er som kjører 
Mikromarc 3 klienten. Dersom det blir nødvendig at 
PC-en i utlånsautomaten må oppgraderes, ta kontakt 
med leverandøren for utlånsautomaten.  
 
Denne informasjonen er  også publisert i en egen 
driftsmelding til våre kunder . 
 
Du kan også lese hele meldingen på våre  Wiki sider  
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Nye_systemkrav_for_Mikromarc_3 
 
 
 
 

"Microsoft avvikler support på Windows XP.  
Nye systemkrav for Mikromarc 3 i 2015" 
  
Microsoft har lenge varslet om at kundestøtte for Windows XP Service Pack 3 
opphører snart.  

I våre utviklingsplaner for 2015, MM3 versjon 6.40, 
innfører vi et minimumskrav om at PC-er som har 
Mikromarc 3 installert må ha Microsoft .Net 
Rammeverk versjon 4.5.1. Da Microsoft .Net 
Rammeverk versjon 4.5.1 ikke fungerer hverken 
med Windows XP eller Windows Server 2003, vil 
hverken Windows XP eller Windows Server 2003 
fungere med Mikromarc 3 versjon 6.40 når denne 
blir tilgjengelig i tredje kvartal 2015  

http://wiki.mikromarc.no/wiki/Nye_systemkrav_for_Mikromarc_3

