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Produkt Versjon Releasedato 

Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 

 

Ny og forbedret funksjonalitet 

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller brukerveiledningen for ytterligere 

detaljer. 

Hovedleveransen i denne versjonen er Innjøp (fase 1), Fjerninnlevering og Katalogmaler (fase 2). 



 

INNKJØP 

Innkjøpsmodulen er en ny og egen modul for å håndtere innkjøp og andre anskaffelser fra de blir bestilt til de er inne i samlingen. Modulen må 

settes opp før den kan tas i bruk.  

Innkjøp vil bli utviklet og levert i flere faser, hvorav første fase (denne releasen) inneholder leverandørregister og bestillinger som er generert 

ved at du har bestilt publikasjoner fra nettbutikken til Biblioteksentralen/Bibliotekstjänst i Sverige.  Manuell bestilling og budsjett kommer i 

neste leveranse. 

 

Leverandørregisteret 

Det er i dag mulig å  

- legge inn / endre / slette leverandør 

- legge inn kontaktpersoner  
- kategorisere leverandøreene dine og filtere og søke dem opp 

Det er IKKE mulig å sende sende meldinger til leverandøren fra Mikromarc. 

 

Automatisk bestilling fra Biblioteksentralen eller Bibliotekstjänst i Sverige 

 

Det er i dag mulig å  

 - motta et eller flere eksemplar 

- endre et eller flere eksemplar 

 

Bestillinger som er forsinket i følge leveringsbetingelsen kan følges opp vha fargekoder. 

 

NB:  I enkelte tilfeller er det en feil i innkjøp – se siste side.  Denne feilen er allerede rettet og vil komme med i en patch før ordinær 

prodsetting 18. juli.2011 

 



 

KATALOG 
 

Funksjonen “Søk mens du skriver “ i katalogen på autoriserte felt er tilbake, men bare i F4 MARC. I F3 Dokument, vil denne funksjonen komme 

når dokumentfanen blir redesignet. 

 

Katalogmaler 

 

Å katalogisere poster ved hjelp av katalogmaler kom i forrige versjon - 3.4.0.3. 

 

I denne versjonen er det videreutviklet ny funksjonalitet   

- å legge en katalogpost på poster som hentes fra “Søk i eksterne databaser” 

- å bytte fra en mal til en annen på eksisterende poster 

- å legge på mal på en post som allerede finnes i basen 

 

Utskrift/eksport av lister 

 

Det nå mulig å eksportere lister i ISBD-format til Microsoft Word og til OpenOffice Writer (kun de programmene maskinen har installert vil være 

tilgjengelige som valg). Listen vil bli skrevet ut med postene i den rekkefølgen som de vises i trefflisten, og du kan velge mellom "kort" og 

"fullt" ISBD-format. Forskjellen er at kort-formatet bare har med signatur, hovedordningsord og beskrivelse, mens fullt format inneholder alt 

som finnes på posten, inklusive noter, ISBN og biinnførsler. Du finner funksjonaliteten ved å søke frem en treffliste og høyreklikke i listen. 

 

  

FJERNINNLEVERING 
 

I versjon 3.5.0.0 finnes funksjonen "Fjern-innlevering", som også fantes i Mikromarc 2. Det betyr at du kan ta imot bøker og annet materiale 

som hører hjemme i et annet bibliotek, og registrere det som "innlevert" av låneren, slik at vedkommende ikke får purringer eller 

erstatningskrav på disse lånene. Funksjonen finner du i Skranke-bildet - som knapp i verktøylinjen og som menypunkt under Skranke-menyen. 

Materialet sendes deretter til eierbiblioteket, som foretar en ny innlevering i sitt system for å registrere at alt er på plass. 

  

Fjern-innlevering foregår ved hjelp av en såkalt "web-service", og URL-ene til de ulike bibliotekenes fjern-innlevering er en del av 

Nasjonalbibliotekets "nye base Bibliotek" som Mikromarc 3 tar i bruk fra og med denne versjonen. Det betyr at hvis bibliotekene som ønsker å 

fjern-innlevere for hverandre er registrert i base Bibliotek med biblioteknummer og URL for fjern-innlevering skal det fungere uten ytterligere 

oppsett. For bibliotek som ikke er er registrert i base Bibliotek med biblioteknummer og URL for fjern-innlevering må det settes opp en web-

service og URL-ene må manuelt registreres i systemene. 

 



 

SKRANKE-FUNKSJONALITET 
 

Når katalogpostene inneholder en aldersgrense i felt 019$s eller $h, vil du kunne få en melding om at lånere som ikke er gamle nok ikke kan 

låne materialet (forutsatt at du har registrert fødselsdato på lånerne). Dette vil være aktuelt for f.eks. filmer, og MARC-poster fra Bibbi og 

DnBB inneholder slike aldersgrenser. Innstillingen for dette finnes under 'Innstillinger for Utlån' og fungerer uavhengig av utlånsbetingelser. 

  

I detaljene for lånergrupper finnes en avkryssingsboks for å kunne flytte lånere fra gjeldende lånergruppe til en annen når de fyller et bestemt 

antall år. Denne funksjonaliteten er ment for lånere som automatisk skal flyttes fra f.eks. 'Barn' til 'Voksne' ved en viss alder. Flyttingen skjer 

natten før de har fødselsdag. Første gang låneren søkes frem i skranken vil du få en beskjed om at vedkommende er flyttet, slik at du evt. kan 

be vedkommende underskrive sin egen låneavtale. 

 

WEB 

Pin-kode 

Valgene “Ny bruker” og “Glemt pinkode” er nå slått sammen fordi Lokale lånere og lånere med Nasjonalt lånekort skal likebehandles. 

 

Stavekontroll 

For Norge er det implementert ’stavekontroll’ for de med skrive- og lese vansker.  Algoritmen er lingvistisk og heter Levensthein (samme som 

Oribi som svenske kunder allerede har i Sverige).  

 

 



 

FEILRETTINGER OG MINDRE ENDRINGSØNSKER 

Totalt har vi i denne releasen løst 72 større og mindre saker og nedenfor er det listet opp de viktigste av disse kvalitetsforbedringene (unntatt 

de som er beskrevet ovenfor). Kolonnen ’Id’ henviser til trackernr i Bibits sitt endringshåndteringssystem. 

 

Feil og endringsønsker 

ID Modul Tittel 

4832 Fjernlån Kopibestilling fra skranken genererer dobbelt gebyr når man registrerer manuelt 

4498 Fjernlån Fjernlån: Følgeseddel har feil bibliotek nederst 

4895 Web Hindre nasjonal lånekortbrukere å endre passord 

4771 Web PInkode for nye og eksisternde lånere i websøk 

4779 Web Facebook liker-knapp oppdatering 

4770 Web Opprettelse av lenker i HTML editoren fungerer ikke 

4767 Katalog Katalogen skal huske hvilke enheter, kataloger og materialtyper en søkte i sist 

4775 Katalog Flytte funksjonene på lenkefanen til en egen toolbar 

4688 Katalog Lenkede poster kan vises i feil rekkefølge enkelte ganger. 

4737 Katalog Mulighet for å eksportere ISBD til Excel og Openoffice 

4764 Katalog Krasj ved lagring av en post som har duplikate 008-felt 

4769 Katalog Generere strekkoder selv om strekkoden som er lagt inn har bokstaver imellom tallene.  

4783 Katalog BURK: Sekvensnummer må regnes fra sist brukt, ikke hva som finnes av filer på FTP 

4882 Katalog Katalogmaler 

4763 Katalog Det bør være mulig å slette 000 og 008 hvis det finnes flere av dem. 

4633 Katalog Markert eksemplar må vises også når man har veldig mange eks. 

4725 Søkekode Det fungerer ikke å endre beskrivelsen på søkekodene, endringene lagres ikke 

4786 Skranke Knapper for sending av SMS/E-post fra skranken skal være aktive som default. 

4787 Skranke Avhaking for sending av SMS/e-post skal default være aktiv 

892 Skranke Tilbakemelding i utlån hvis en låner ikke er gammel nok til å låne en film 

4778 Låner Låntagare med skuld kan tas bort utan att meddelande ges 

4835 Låner Fornyelse med kalender: burde ikke være mulig å velge bakover i tid 



4135 Låner Lånere: Sletting av alle lånere i en klasse. 

3838 Låner Huske kolonnebredde og kolonnerekkefølge i låners lån 

4654 Utlånsmeldinger Tapt utlån fra låners lån genererer ikke erstatningskrav fra Utlånsmeldinger 

3423 Statistikk Liste over lånere med gjeld 

4601 Statistikk Lagring og utskrift av statistikker og rapporter i forskjellige formater (bl.a.; excel, pdf, open office) 

4509 Statistikk Aktive lån - hvem har hva?  (tidligere: hvem har lånt hvilke eksemplarer (lærebøker) 

 

 



 

KJENTE FEIL 

 

ERSTATNINGSKRAV  

I versjon 3.4.0.3 endret vi håndtering av tapte utlån og utsending av erstatningskrav, og introduserte en ny statuskode (“Erstatningskrav 

sendt”) for å identifisere utlån som hadde gått til erstatningskrav. Denne brukes nå som sjekk av systemet for å unngå at nye erstatningskrav 

blir generert på samme sak. Imidlertid ble ikke gamle utlån som lå i systemet fra før og som allerede hadde gått til erstatningskrav endret. 

Konsekvensen er at disse gamle utlånene kunne få generert et nytt erstatningskrav på seg, siden systemet ikke “kjente igjen” at de allerede 

var krevet inn. 

 

I denne versjonen ligger det en oppdatering i databasen slik at disse gamle kravene ikke lenger skal dukke opp på ny. Det er imidlertid fullt 

mulig at noen saker allerede kan være dobbelt-krevet, og disse må da håndteres manuelt. 

 

INNKJØP 

Når du mottar flere eksemplar, og bruker funksjonen “Strekkoder som starter på”, vil strekkodeautomatikken bli feil i de tilfeller det er en eller 

flere 0 etter ett siffer først. 

F.eks.: 

100100 = 1100 

200100 = 2100 

10000100 = 1100 

Er det derimot ikke null i andre posisjon, så funker det. 

F.eks.: 

1100100 = 1100100 

1200100 = 1200100 

 

Se vedlagt skjermbilde.(SKJERMBILDE 1) Mottak av ett og ett eksemplar fungerer riktig. Og mottak av mange eksemplar der man bruker 

strekkodekolonnen vil også fungere. (SKJERMBILDE 2) 

 

Skjermbilde 1:  MOTTAK VED HJELP AV AUTOMATIKK “Strekkoder som starter på”,  

Skjermbilde 2:  MOTTAK VED HJELP AV STREKKODE I KO 

 



 



 


