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I denne versjonen innføres en helt ny modul for fjernlån. Dessuten er det foretatt en redesign 
av reserveringer, spesielt med tanke på samarbeid i fellesbaser. Det er også foretatt en 
gjennomgang av skrankeskjermbildet og tilhørende skrankefunksjonalitet. 

 

Fjernlån 
Funksjonaliteten som er implementert i 3.4.0.0 omfatter innlån og kopibestillinger fra 
andre bibliotek (men ennå ikke utlån til andre bibliotek). Det er mulig å søke mot eksterne 
bibliotek inne i ditt velkjente grensesnitt i Mikromarc 3-programmet, og du setter selv opp 
hvilke bibliotek du vil søke mot. Søket går mot eierbibliotekenes Z39.50-server. Bestillinger 
kan gjøres ved å gå direkte til posten i eierbibliotekets eget websøk, fra Mikromarc 3-
grensesnittet. 

Fjernlånsfunksjonaliteten bygger på Z39.50-protokollen for søk, og NILL-standarden for 
oppfølging av fjernlånsbestillingene. Det er derfor viktig at opplysninger om server, database 
og portnummer for Z39.50 og e-postadresse for NILL-kvitteringer er oppdatert i 
Nasjonalbibliotekets database "Bibliotek". Dette er eierbibliotekenes eget ansvar. 

Mikromarc 3 Fjernlån bygger på mange måter på funksjonaliteten i Mikromarc 2 Fjernlån, 
men har utvidet søkefunksjonalitet på fjernlånssakene, og er helt integrert med resten av 
funksjonaliteten i Mikromarc 3 når det gjelder utlån, fornyelser og purringer. 

 

Reservering 
Reservering av en tittel i en felles database har tidligere vært et problem, når tittelen har 
eksemplarer på flere bibliotekenheter. Ny funksjonalitet i versjon 3.4.0.0 gjør at en 
administrator kan oppgi hvilke bibliotekenheter som samarbeider om reserveringer, f.eks. 
fordi de har en felles kjøreordning, og hvilke enheter som ikke har mulighet til noe 
samarbeid. Da vil tittelreserveringer bare omfatte de eksemplarene som er tilgjengelige i 
samarbeidet, og andre enheters eksemplarer holdes utenfor. 

Du behøver ikke endre noe på samarbeidsinnstillingene dersom: 

• ditt bibliotek ikke deler database med andre bibliotek, bare med dine egne avdelinger 
(med bibliotek menes her hovedbibliotek eller filial) 

• ditt bibliotek deler database med andre bibliotek, men dere reserverer ikke hverandres 
materiale 

Hvis du vil kunne reservere andre biblioteks eksemplarer, må du gå til Administrasjon > 
Bibliotekenheter og velge ett og ett bibliotek. For hvert bibliotek går du til fanen 
Reserverings-samarbeid og setter tallet 0 i rutene i den venstre rammen på de 
bibliotekenhetene som skal kunne reservere eksemplarer på dette biblioteket. Klikk OK for å 
lagre innstillingene. 



 
Det er også mulig å differensiere mer på hvilken prioritet de ulike bibliotekene skal ha i 
forhold til hverandre i samarbeidet. Kontakt Mikromarc Brukerstøtte hvis du vil ha hjelp til å 
sette opp dette. 

I forbindelse med denne oppgraderingen er det også rettet opp en del i hvilke beskjeder som 
gis i skrankebildet, og hvilke statuser de ulike eksemplarene får. 

Mikromarc 3.4.0.0 har også en helt ny rapport-modul, hvor du bl.a. kan kjøre tre nye 
rapporter som letter arbeidet med reserverte publikasjoner. 

Direkte reservering i Websøk 
Det er nå mulig for lånere som er logget inn i Meg & Mitt å reservere direkte, uten at dette 
generer en melding som må godkjennes av bibliotekaren. Det er også mulig for lånerne å 
slette egne reserveringer direkte. De nye mulighetene er konfigurerbare, og styres av 
parametre i modulen 'Konfigurasjon'. 

 

Flyt i skrankearbeidet 
Prosjektet "Skrankeflyt" har gitt forbedret funksjonalitet i skrankesituasjoner. Det er nå 
mulig å søke etter lånere ikke bare på strekkode, men også på lånernavn, e-postadresse, 
mobilnummer og fødselsdato. Mikromarc "søker mens du skriver" og du kan velge låneren fra 
en liste som snevres inn mer og mer etter som du søker. 

Det er også nå mulig å søke i katalogen uten å gå ut fra skrankebildet og over i 
katalogmodulen. Trykker du F9 vil det åpne seg et eget bilde for katalogsøket oppå 
skrankebildet, og om du holdt på med registrering i katalogmodulen, vil dette ikke forstyrres. 

Skrankebildet er blitt endret noe. I verktøylinjen finner du nå en egen knapp for raskt å 
legge inn en ny låner. Andre nye funksjonstaster som vises er F7 for å komme til 
eksemplarlisten når du har en aktiv post, F9 som nevnt for å søke, F10 for å se låners konto 
og F12 for å se låners lån. 

Det er nå mulig å klikke på et ikon i skrankebildet for å sende en e-post eller sms til 
aktuell låner (NB! Det forutsetter at systemet er satt opp riktig, at låneren har oppgitt e-
postadresse/mobilnummer og satt seg villig til å motta meldinger der. 

Antall reserverte titler og antall ankomne titler står nå som to ulike tall i bildet. 



Når det gjelder reserveringer er ikke lenger eksemplarreservering antatt standard på 
eksemplarlisten, men tittelreservering. Vil du eksplisitt reservere et bestemt eksemplar, kan 
du gjøre det med høyreklikk eller hurtigtast shift-F8, eller med en egen knapp inne i 
eksemplardetaljebildet. 

Eksemplarhistorikken er nå tilgjengelig både i eksemplardetaljer og i listen over låners lån, 
og har fått en ny kolonne for forfallsdato. 

 

Andre forbedringer 
Innkjøpsfunksjonalitet 
Det er laget funksjonalitet for at Mikromarc automatisk skal kunne hente inn MARC-poster og 
opprette eksemplarer når du bestiller publikasjoner fra Biblioteksentralen (BS). Videre 
behandling av disse postene og eksemplarene må inntil videre gjøres manuelt, inntil mer 
innkjøps-funksjonalitet er implementert. 

Katalogmodulen 
Når en post har eksemplarer i flere bibliotekenheter og du forsøker å slette posten, vil du nå 
få et eget bilde hvor du kan slette bare eksemplarer ved bestemte enheter. Bare hvis du 
sletter alle eksemplarer skal du også kunne slette posten. 

I denne versjonen er det også mulig å slette lenkede poster - og gjenopprette dem igjen 
hvis du angrer (men eksemplarene må gjenopprettes manuelt). 

Det er dessuten laget enkel funksjonalitet for å flytte en MARC-post fra én katalog til en 
annen. 

Størrelse og plassering av skjermbildet 
Når du åpner Mikromarc 3 for første gang, vil programmet dekke hele skjermen. Du kan 
minimere bildet, og endre størrelse og plassering, og dette vil systemet huske neste gang du 
logger på. 

Meldinger til lånerne (Utlånsmeldinger) 
Hentemeldinger som blir sendt via SMS har nå biblioteket som er hentested som avsender, i 
stedet for det biblioteket som sender meldingen. Dette for å unngå å forvirre lånerne i de 
tilfellene hvor disse ikke er ett og samme bibliotek. 

Meg & Mitt 
Det er nå mulig for lånere som ikke har Nasjonalt lånekort å bruke et passord i stedet for en 
firesifret PIN-kode. 

 



Feil som er rettet 
Id   Module Title

2773 Installasjon/konvertering Konvertering->Teller for antall konverterte poster er høyere enn antall poster totalt 

3602  Installasjon/konvertering Slettet-koder unntatt tapte utlån konverteres ikke 

3641 Installasjon/konvertering Blanke verdier for Behold ...historikk fører til at konvertering feiler 

3605 Web Bibliotek registrert i basebib skal kunne logge seg inn og reservere i websøk 

3661 Web Kontakt biblioteket lenken i innloggingsbildet mangler db parameter 

3679 Web Tillat overstyring av antall fornyelser” gjelder også web 

3587 Win Linjeskift i resursfiler 

3546  Administrasjon Administrasjon->Konfigurasjon:'Slett nøkkel' eller 'Slett egenskap' sender feil informasjon. 

3537  Katalog Katalog->Backround worker tråd modifiserer GUI 

3598 Katalog Krasj ved eksternsøk når en post ikke har 001-felt 

3599 Katalog ISBD på eksemplarfanen blir ikke alltid oppdatert når posten endres 

3607  Katalog Materialtypeikon vises ikke i eksemplaroversikten 

3608 Katalog Eksemplarer er fortsatt gjennomstreket etter undelete 

3609 Katalog Ytelsesforbedringer i katalog 

3610 Katalog Hyllesignatur skal fungere som før 3.3.0.1 for norsk versjon 

3611 Katalog MM3 kræsjer ved for høyt antall eksemplarer på en post 

2915 Katalog/Import Tomma poster skapas i mängd vid import av en fil med en post. 

3589 Katalog/Import Katalog->Import: Valg for dubletter/delvis dubletter og nye poster virker ikke som 
beskrevet. 

3591 Katalog/Import Katalog: Import legger til IMP på alle underposter på linkede felt (7xx), ikke bare $w 

3627 Utlån Utlån->Feil ved lagring endringer i Lånergruppe 

3594 Lånere Bibliotek som logger på Meg & Mitt må gjenkjennes som nye lånere 

3588  Utlånsmeldinger Utlånsmeldinger - Resultat av kjøring viser 1 arkfane for mye 

3557  Meldinger UTF-8 støtte i utgående meldinger 

3565 Meldinger Liste over enheter er ikke sortert 
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