
 

Nyheter i Mikromarc 3 

Produkt Version Leveransdatum 

Mikromarc 3 6.20 20 januari 2014 (generell version) 

 

Ny och förbättrad funktionalitet  

Nedan finner du en kort beskrivning av ny och förbättrad funktionalitet i denna version. Se 

hjälpen eller användarmanualen för ytterligare detaljer. 

 

Exemplarmodul 

För att kunna mängdhantera exemplar som tillhör olika poster finns det nu en egen 
exemplarmodul. Här har du möjlighet att söka fram en träffmängd av exemplar efter 
bestämda kriterier såsom fast placering, lånetyp, exemplarstatus och hylla. Från träfflistan 
kan du ta med markerade exemplar till en egen skärmbild för att ändra eller ta bort 
exemplaren i mängd. 

 
Du kan också börja med en sökning på poster i katalogmodulen och därefter ta med dig 
träffmängden till exemplarmodulen (Ctrl-Shift-I), där du kan avgränsa träffmängden 
ytterligare och hantera exemplaren i mängd.  
 
Det finns en del restriktioner för vad som kan ändras och vilka exemplar som kan tas bort. Bl a 
kan du inte ändra fast placering eller lånetyp på exemplar som är utlånade eller reserverade, 
då detta kan påverka vilket lånevillkor de tillhör och detta kan leda till förvirring när det gäller 
aviseringar och exemplar som står i reservationshylla. Det finns också restriktioner för vilka 
exemplar som kan ändras till annan status, eftersom status i stor utsträckning även används 
av systemet. Exemplar som inte kan ändras eller tas bort får en egen ikon till höger i 
skärmbilden.  
 

Interndeponering 

Exemplarmodulen används också när exemplar ska placeras tillfälligt på en annan 
biblioteksenhet i en delad databas (deponeras). I praktiken innebär det att exemplaren 
tillfälligt får en annan fast placering, t ex en bokbuss eller en filial. Detta gör du genom att 
skanna ett och ett exemplar, som då får den nya biblioteksenheten som fast placering. När 
deponeringstiden är över skannas exemplaren på nytt i en egen skämbild för retur, och får då 
tillbaka sina ursprungliga värden. 
 
Du kan också välja att ändra fast placering eller andra värden permanent och därefter skanna 
ett och ett exemplar. De ursprungliga värdena sparas då inte, utan blir ersatta av nya värden. 

 

Rättigheter 

För Exemplarmodulen finns det egna användarrättigheter i systemet. I utgångsläget är det 
bara användargruppen «Administratör» som har rättigheter till modulen. Efter utbildning kan 
andra användargrupper också ges tillgång till modulen. Rättigheterna är uppdelade i flera 
nivåer, så att vissa användare kan ges tillgång bara till t ex skanningsbilderna. 

 

 



Ändra och ta bort flera exemplar på en gång i katalog  
I denna version har det varit fokus på möjligheten att redigera många exemplar på en gång i 
stället för bara ett och ett. I Katalogmodulen kan du nu markera flera exemplar i fliken F2 
Exemplar och välja att ändra eller ta bort alla på en gång. Trycker du «Delete», får du upp en 
meny där du kan välja en gallrat-status. Trycker du Ctrl-E, får du upp en dialogskärmbild där 
du kan välja vilka värden du vill ändra på exemplaren.  
 
Om du tar bort sista exemplaret på en post som har reservationer, kommer du att få en 
varning om det. Om du tar bort sista exemplaret på en post, kommer du att få en fråga om du 
även vill ta bort posten.   
 

Kontrollerad återlämning 
Denna funktion är främst tänkt för skolor som hanterar utlån av läromedel. Funktionen går att 
startas i expedition och underlättar för bibliotekspersonalen att identifiera avvikelser vid 

återlämning av läromedel. 
 
När kontrollerad återlämning har startats börjar man en återlämning med att läsa in lånekortet 
(alternativt söka upp låntagaren). Låntagaren av de återlämnade exemplaren jämförs med den 
låntagare som har aktiverats vid start och programmet stoppar upp om det kommer exemplar 

som har lånats av annan låntagare eller inte varit lånade alls. 
 
Det går att ha funktionen aktiv även om man växlar fram och tillbaka mellan utlån och 
återlämning.  

 
I samband med denna funktion är det gjort en del tillägg i meddelandetexter vid gult 
meddelande och i texten i loggen. Det har också införts ett generellt rött meddelande i 
streckkodsfältet (Trykk ESC for å fortsette/Klicka ESC för att fortsätta) i de fall då 
expeditionsmodulen stannar upp vid rött och gult meddelande och användaren behöver trycka 

Esc för att få tillbaka fokus till streckkodsfältet. 
 

Konfiguration av detaljvisningen i webbsök 
I Web-konfig. – Område finns det nu ett nytt val: Detaljvisning. Detaljvisning gör det möjligt 

att redigera den detaljerade visningen av poster i webbsök. I denna bild kan du göra följande:  

 Du kan använda knapparna Flytta upp och Flytta ner för att ändra ordning på elementen. 
Ordningsföljden som du väljer här kommer att avspegla sig i webbsök. 

 Du kan redigera vilka fält och delfält som ska visas genom att bocka för elementen i listan. 

 Du kan ändra ledtexter till elementen som visas i detaljvisningen. Om du vill ändra ledtexter på 
andra språk än standardspråket väljer du önskat språk från rullgardinsmenyn för språk i 
toppmenyn. 

 Du kan välja om posterna ska visas med ledtexter eller i ISBD-format. Detaljerad visning i ISBD-
format i webbsök motsvarar den ISBD-visning som finns i katalogen, fliken F2 Exemplar. 

 

Visning av länkar i webbsök 
Vi har gjort om visningen av tidsskriftsposter i webbsök. Vi har också rättat en del fel och lagt 
till en del fält som gör visningen av länkade poster mer lättförståelig: 
 

• Länkvisningen är flyttad från under exemplaren och visas nu till vänster om postbeskrivningen 

• Exemplartabellen hämtar nu rätt information när du bläddrar mellan länkar 

• När du navigerar till ett häfte kommer häftesnumret vara markerat på rätt ställe i länkvisningen 
 

Ändringar i avancerad sökning i webbsök 

Vi har fått en del synpunkter på avancerad sökning i webbsök och har nu påbörjat ett arbete 
för att förbättra funktionaliteten. De viktigaste ändringarna är: 



 

• Rullgardinsmenyn för målgrupp är förbättrad så att målgrupp visas i klartext i stället för koder 

• Det har tillkommit en rullgardinsmeny för litterär form med val mellan skön- och facklitteratur 

• Det har tillkommit en ny rullgardinsmeny för språk med val för alla språk som används i 
databasen 

• Det har tillkommit en rullgardinsmeny för genre med val mellan de genrer som används i 
databasen (MARC-fält 655$a) 

• Möjligheten för sökning med boolesk ELLER har varit lite använd. D 
  

Viktiga mindre saker i webbsök 

Ändring av popup i webbsök  

När man håller muspekaren över en titel i träfflistan dolde popup-rutan med exemplarinformation 
tidigare länken till detaljvisning av posten. Det var också svårt att se att innehållet skiftade när man rörde 
muspekaren nedåt i träfflistan. Detta har nu förbättrats. 
 
Konfigurerbart val av målgrupp på startsidan  

Visning av rullgardinsmenyn för målgrupp är nu indviduellt konfigurerbar för förstasida, enkel sökning och 
avancerad sökning i webbsök. 
 
Export till referenshanteringssystem (EndNote) är nu aktiverat som standard 

Vi har fått synpunkter på att möjligheten att exportera till referenshanteringssystem borde vara aktiverad 
som standard. Kontakta supporten om ditt bibliotek vill avaktivera export till referenshanteringssystem.  

 

Automatisk uppdatering av utgivningsplan 
Det har gjorts ändringar i koden bakom funktionerna i utgivningsplanen för att öka stabiliteten. 

I samband med detta har möjligheten att ändra datum stängts av i vägvisarens steg 2 och 3. 
 
När sista häftet i en utgivningsplan som är fortlöpande registreras, följer ett meddelande om 
att utgivningsplanen uppdateras. Användaren får information om uppdateringen med ett 

meddelande som försvinner av sig själv när uppdateringen är utförd.  
 

Konfigurerbara meddelanden för utlånsautomater 

Som standard används samma meddelanden i utlånsautomater som i expeditionen. Det är nu 

möjligt att ändra dessa meddelanden till texter som är bättre anpassade för låntagarna. 
Kontakta supporten om du vill ändra texter som används i utlånsautomater. 

 

 

 

 

 



Mindre ändringar 

 

Numren i den vänstra kolumnen refererar till ärendenummer i vårt interna fel- och ändringshanteringssystem.  

 

ID Modul Titel Beskrivning 

4331 
Inköp Det ska göras dubblettkontroll på snabbkod för enhet 

och konto 
A) När man lägger in snabbkod i enhetsdetaljerna så ska det göras 
dubblettkontroll som slår till när man lämnar fältet för snabbkod.  

B) Det ska göras dubblettkontroll på snabbkod på konto i inköp. 

2514 Periodika Det ska vara möjligt att ange antal nummer 
per år i en utgivningsplan 

Det ska vara möjligt att ange att bestämt antal häften per år i 
en utgivningsplan, som ytterligare ett alternativ utöver "Annan 
regelmässighet" och "Oregelmässig". När man väljer antal 
häften per år, så ska systemet ge ett alternativ på 

utgivnigsdatum fördelat på året. Användaren ska kunna ändra 
utgivningsdatum för häftena så att de stämmer med 
verkligheten. 

3244 
Periodika Kontinuerlig uppdatering av utgivningsplanen När sista häftet i en utgivningsplan är ankomstregistrerat, ska man få en 

fråga om utgivningsplanen ska fyllas på med fler häften. 

4077 Katalog Status 'Makulerad i Mikromarc 1' ska tas bort Status ”Makulerad i Mikromarc 1” ska tas bort och alla 

exemplar som har denna status ska få status 
”Gallrad/kasserad” vid databasuppgradering. 

1364 
Katalog/ 

Exemplar 

Mängdhantering av exemplar både via sökning och 
via scanning  

Det ska gå att ändra egenskaper på en mängd exemplar i en egen 
modul. Det ska gå att söka fram exemplar som ska ändras och det ska 
gå att ändra exemplar som scannas i en följd.  

2768 Rutiner\Rapporter En del i en seriell reservation ska inte komma 
med i plocklistan förrän reservationen faktiskt 
ska falla ut. 

Reservation av en del i en seriell reservation faller inte ut förrän 
den föregående delen har lånats ut till låntagaren. Delar i en 
seriell reservation som ännu inte faller ut, ska heller inte synas 
i rapporten "Reserverade titlar med exemplar tillgängliga på 

hylla". 

2825 Rutiner\Rapporter Det ska finnas en kolumn för signum i 
rapporten "Reserverade titlar med 

exemplarstatus 'Tillgängligt'" 

Det ska finnas en kolumn i rapporten "Reserverade titlar med 
exemplarstatus 'Tillgängligt'" som visar signum från MARC-

posten. 

 

 

4812 Rutiner\Rapporter Systemet ska komma ihåg kolumnbredden på 
en rapport per användare.  

Om man justerar bredden så kan titelkolumnen visas, men 
inställningen försvinner och varje gång man kör rapporten 

måste man pröva sig fram.  

https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4331
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https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=3244
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4077
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=1364
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https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=2825
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4812


3022 
Rutiner/ 

Statistik 

Det ska vara möjligt att köra kulturrådsstatistik för 
ägande enhet, utöver för fast placering och utförande 
enhet (utlån)  

 

4363 
Rutiner/ 

Statistik 

Det ska gå att köra övrig statistik baserat på ägande 
enhet.  

 

3121 Utlån Det ska gå att välja "förnya ändå" även vid 
omlån av alla lån (Forny likevel når 
utlånsbetingelsen tillater det) 

När man väljer "låna om alla" i fliken låntagarens lån så ska 
man kunna förnya lånen ändå, om t ex gränsen för max antal 
omlån är uppnådd. 

4372 Cirkulation/        
System nere 

System nere-loggen ska visa om ett exemplar 
är interndeponerat och förfallodagen har 

passerats. 

För interndeponerade exemplar eller exemplar med tillfälliga 
ändringar finns det ett datum i historiktabellen. När datumet 

har passerats ska det vid återlämning genereras ett 
meddelande i loggen.  

4311 
Cirkulation/ 

Automater 

Texter/meddelanden från automaten ska anpassas  Om en bok återlämnas ska systemet ge följande förslag till presentation 
till låntagaren (istället för de meddelande som systemet skickar):  

 Om en bok återlämnas innan förfallodagen = Återlämning ok 
("Återlämning OK )  

 Om en bok är återlämnad försent inkl. kravutskick = Försenat lån 
("Återlämning OK Lånet har förfallit") 

 Om det har skickats en räkning = Försenat lån (" Exemplaret has 
status "Förlorat utlån")  

 Om boken har gått till inkasso = Kontakta personal ("Exemplaret är 
registrerat som kasserat") 

3659 
Deposition Det ska finnas en hjälptext om att rödmarkering av 

streckkodsfältet betyder att streckkoden redan 
används.  

I detaljskärmbilden för deposition ska det finnas en förklaringstext för 
rödmarkering av streckkodsfält.  

3781 
Deposition I depositionsskärmbilden saknas en kolumn för klass, 

trots att det är ett av sökfälten 
Klass finns inte som kolumnval, men det finns som sökval. Deposition 
ska vara likt fjärrlån, så att klass finns i valet av kolumner.  

4734 Fjärrlån Loggen för fjärrlån från Libris är oöverskådlig 

och bör göras mer förståelig  

Loggen för fjärrlån ska göras mer förståelig och det ska finnas 

tidsstämpel först i varje rad i loggen.  

3756 
Cirkulation/ 

Meddelanden 

Det ska gå att få med kravavgift i SMS-mallar  

2827 
Cirkulation Utlämnande enhet ska synas tydligt i kölistan Utlämnande enhet ska synas tydligt i kölistan, för att underlätta för beslut 

om att ev. köpa in fler exemplar och vilken enhet som i så fall ska köpa 
fler ex. 

1746 Cirkulation/ 
Självbetjäning 

Om systemet är inställt att fråga efter 
säkerhetskod (pin-kod) i självbetjäningen, ska 
det inte gå att låna utan säkerhetskod 

Som standard ombeds man i självbetjäningen att skriva in sin 
säkerhetskod när man försöker låna. Låntagare som saknar 
säkerhetskod kan dock låna ändå, genom att helt enkelt trycka 

på "Ok" när dialogrutan med lösenordsfältet kommer upp. Har 
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https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=3756
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man ställt in systemet så, att låntagarna måste uppge 
säkerhetskod, borde låntagare som ännu inte registrerat någon 

säkerhetskod rimligen inte kunna låna i självbetjäningen. 

1732 
Cirkulation Kontrollerad återlämning – kontrollera att återlämnat 

exemplar (läroböcker) tillhör rätt låntagare 
Vid återlämning av t ex läromedel ska det finnas en alternativ 
återlämningsfunktion: Återlämning från en särskild låntagare. När ett 
exemplar är lånat av en annan låntagare så ska systemet ge besked.  

4049 
Cirkulation Val av enhet i sökrutan för låntagare är inaktiv 

i Ctrl. return och följer med när man växlar 
mellan återlämning, Ctrl. return och 
återlämning igen. 

När man söker efter låntagare i Contr. return så är val av enhet 

inte aktiverat. När man har varit inne på återlämning i 
expeditionen och sen aktiverat "Contr. return" och efter det 
trycker på "Contr. return" igen för att avaktivera funktionen och 
få fram den "vanliga" återlämningen så försvinner valet att 

söka fram låntagare mycket riktigt längst upp. Men fältet för 
val av enhet ligger kvar uppe i skärmbilden.  

4800 
Cirkulation ”Exemplaret är inte registrerat som utlånat” 

ska ge fullt stopp vid kontrollerad återlämning 

Gult ljus - text: ”Exemplaret är inte registrerat som utlånat” 

och fokus försvinner från streckkodsfältet. Detta ska bara ske 
vid kontrollerad återlämning. Vid normal återlämning ska det 
fungera som förut: Gult ljus – text: ”Exemplaret är inte 

registrerat som utlånat” och fokus i streckkodsfältet.  

1226 
Webbsök Ledtexter i fullt format ska enkelt kunna ändras 

(Detaljerad visning) 
Det ska finnas en skärmbild i webbkonfigurationen där användaren kan 
välja vilka texter, fält, delfält och skiljetecken som ska visas i fullformat i 
webbsök. Konfigurationen ska inte ändras vid uppgraderingar.  

1865 Webbsök Omlån i Websök bör ske mot den enhet som 
utförde utlånet 

När man i Webbsök loggar in och förnyar (omlån) ett av sina 
lån bör detta ske mot den enhet där utlånet först genomfördes 

för att det nya förfallodatumet ska sättas korrekt. 

2838 Webbsök Poster utan exemplar i webbsök ska inte visa 
en tom exemplartabell. 

När posten har länkar eller länkade filer, men inga exemplar så 
ska exemplartabellen inte visas i webbsök och texten ”Inga 

registrerade exemplar” ska tas bort.  

3258 Webbsök Det ska gå att göra valet av utlämnande enhet 

tvingande vid reservation i webbsök 

Som det är nu, så är låntagarens hemenhet förvald som 

utlämnande enhet i webbsök. Det leder ofta till att 
reservationen skickas till fel enhet, i de fall låntagarens 
hemenhet inte stämmer och/eller låntagaren inte 
uppmärksammar att det är fel hämtenhet som är förvald. 

3661 Webbsök Möjlighet att välja ISBD-visning som standard I 
webbsök  

 

3766 Webbsök Sökning och visning av länkade poster i webbsök  Det ska finnas en bra visning och sökbarhet av länkade poster. 

3976 Webbsök Det ska gå att söka på fras genom att sätta 
anföringstecken runt frasen.  

"Den blå cykeln" ska bara ge träff på poster där hela frasen 
förekommer. Som det är nu räcker det att de enskilda termerna 

förekommer i posterna.  
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4384 Webbsök Dela upp konfiguration av sökning på målgrupp på 
förstasidan och i skärmbilden för avancerad sökning  

Det ska gå att ta bort möjligheten att välja målgrupp från förstasidan utan 
att den försvinner från söksidorna. På förstasidan ska den som standard 
vara av.  

4433 Webbsök Popup med ISBD-visning och exemplar hindrar från 
att klicka sig in på detaljvisning  

När man håller muspekaren över en titel i träfflistan så hindrar popup-en 
från att klicka sig vidare till detaljvisning. Det är också svårt att se att 
innehållet ändrar sig när man fortsätter nedåt i listan eftersom man inte 
ser vad som finns bakom.  

4540 Webbsök Export till EndNote ska vara aktiverat som standard   

4817 Webbsök När ett exemplar inte är till utlån så ska det 
inte gå att reservera i webbsök. 

 

När en titel inte har exemplar som kan reserveras, så får 
låntagaren inte besked om detta förrän efter att hon eller han 

valt ”Reservera”, loggat in och valt hämtställe. När en post 
saknar exemplar som kan reserveras, så ska ”Reservera”-
länken vara inaktiv.  

 

https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4384
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4433
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4540
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4817


Feilrettinger 

Numrene i venstre kolonne viser til saksnummer i vårt interne feil- og endringshåndteringssystem. 

 

ID Modul Tittel Beskrivelse 

4146 
Inköp Engelska texter i inköp - budget måste ändras I Inköp - Budget - Nytt konto är det fel texter: 1. Unit står två gånger. Linje 

två är egentligen kontonamn. Texten ska ändras från "Unit" till "Account 
Name" 2. Linje 3 "Eksternal code" ska byta namn från"External Code" till 
"Account Code" 

4024 
Katalog Import av exemplar misslyckas med Right truncation 

error 
Eftersom MergeMarcRecords är aktiverat, så blir 099 korrupt och importen 
misslyckas 

2631 Katalog Dubblettkontroll vid postimport med kontroll 
på Idnr(001,035) fungerar inte 

Dubblettkontroll vid postimport med kontroll på Idnr(001, 035) 
fungerar inte i alla situationer. Det skapas dubbletter. 

4528 
Katalog Import till katalog långsamt med stora MARC-poster Enskilda poster kan ta väldigt lång tid att läsa in. 

2626 
Katalog Ljudböcker ska ha materialtypen «ljudbok» Ljudböcker ska inte visas som materialtyp ”Talbok på CD”. 

2833 
Katalog När Mikromarc-fönstret är maximerat, ska även 

titlarna komma med vid utskrift av träfflistan 
Om fönstret till Mikromarc 3 är maximerat kommer inte kolumnen med 
titelinformation med på utskriften av träfflistan 

3571 
Katalog Prestandaförbättringar har gjorts vid uppstart av 

katalog 
 

3612 
Katalog Undo/Redo i för redigering av MARC-fält fungerar 

inte ordentligt med .NET 4.5 
Om man använder undo/redo knapparna och har .NET 4.5 installerat, så 
uppdateras inte visningen av data så det ser ut som om ingenting blivit 
ändrat. 

3614 
Katalog Undoknappen för redigering av MARC-fält ska kunna 

ändra materialtyp med endast ett tryck 
När man ändrar materialtyp i poster så ska det vara möjligt att ångra hela 
ändringen genom att trycka en gång på ångra. Nu måste man trycka ångra 
en gång för varje delfält för att komma tillbaka till föregående materialtyp. 

3880 Katalog Det ska heta kategorier i koluminställningar F2 
exemplar 

I fönstret för inställningar för kolumn för exemplar (F2 Exemplar), 
så står det leverantörskategorier istället för kategorier. 
Leverantörskategorier använda i leverantörsregistret och har inget 
att göra med kategorierna för exemplaren.  

4150 
Katalog Det ska vara möjligt att gallra en hel årgång av en 

tidskrift även om ett häfte är utlånat 
 

4825 Katalog Stacktrace när man lägger in ett nytt tomt 
MARC-fält 

Nytt huvudfält i F4 MARC ger krasch om fältet är utan innehåll.  

3890 Rutiner\ 
Meddelanden 

I meddelande från webbsök låntagarändring 
ska texten vara I databasen 

I meddelanden från webbsök låntagarändring samt låntagardata 
ska texten vara " I databasen" och inte bara " I" 

3799 Rutiner\ 

Meddelanden 

Felmeddelande när man tar bort meddelanden 

som har bilaga 

Meddelanden som ligger i ”Borttagna meddelanden” kan inte tas 

bort om de har bilaga.  
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4045 Cirkulation Exemplar under inköp aviseras när man har 
tagit bort en exemplarreservation 

Exemplar som är under inköp aviseras om man tar bort en 
exemplarreservation och det finns ytterligare reservationer i 
kölistan.  

3874 Deposition Mottag av meddelanden går fel om det saknas 

ämne i ämnesraden  

 

3938 
Fjärrlån Fjärrlån ska vara synliga när man avgränsat på 

beställningsdatum 
Efter den senaste uppdateringen är inte alla fjärrlån synliga om man valt att 
avgränsa listan på beställningsdatum 

3572 
Cirkulation Det tar för lång tid att söka på låntagares förnamn Det verkar som om trunkering med %, söker i hela låntagarregisteret, även 

om man avgränsat sin sökning. Detta gör att det tar lång tid att söka 

4142 Cirkulation/ 

Låntagare 

Det går inte att radera låntagare som saknar 

personnummer om man har satt 
PersonImportActivated = true 

Vi har nyligen aktiverat import av låntagare via Infotorg hos en 

kund. Efter det kan inte kunde radera låntagare som saknar 
personnummer i databasen. 

1479 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Det skal vara möjligt att skicka 
påminnelsemeddelanden som brev 

I Inställningar - Rutiner – Påminnelsemeddelanden, finns ej brev som 
alternativ.  

1950 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Exemplar med status förlorat utlån eller saknas – 
efterforskas ska inte krävas 

 

2940 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Globala avgifter används i stället för 
låntagargruppens avgifter 

Det går att ställa in särskilda avgifter för en låntagargrupp. Detta 
fungerar dock inte fullt ut: om 0 anges som "Standardbelopp för 

förlorat ex." på låntagargruppen används i stället det globala 
värdet i fältet "Avgift per meddelande om ersättningskrav" som 
ersättningsbelopp för varje exemplar.  

3017 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Det ska inte vara möjligt att välja standardmallar för 
andra meddelandetyper än den som mallen är 
skapad för 

Under Utlån-Inställningar-Utlånsmeddelanden, kan man välja SMS och E-
postmallar för BREV. Denna möjlighet bör tas bort. 

3573 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Forhåndsvisning kræsjer av og til Ved kjøring av purrejobber, vil programmet kræsje av og til. med 
Stack Trace - > se Stack Trace.  

3940 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Materialtyper i mallen för aviseringar ska översättas 
samt rättas 

Materialtypen ljudbok står som «Audio book on CD». Böcker står som «Bok 
eller småtryck», ska bara vara "Bok". 

3967 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

När det finns 0 krav ska ingen fil skickas angående 
postens eBrev 

Nu skickas en tom fil till Strålfors (Postens eBrev) varje gång det är 0 krav, 
det borde inte skickas någon fil alls. 

3995 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Avgift på kravbrev stämmer inte alltid överens med 
låntagarens konto 

Om det tas ut en avgift per BREV och du har ett brev med två olika skulder, 
kan avgiften i det som skickas ut (via brev eller epost) avvika från det som 
registrerats på låntagarens konto 

4012 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Utlånsmeddelanden skickas inte till låntagare utan 
klass efter man har skapat en ny klass 

När "Alla klasser" är markerade verkar systemet hoppa över de låntagare 
som saknar klass. 

4245 
Cirkulation/ 
Meddelanden 

Det ligger SMS med status "Unable to send" i 
utkorgen 

SMS ligger kvar i utkorgen med status "Unable to send". Det är viktigt att 
SMS skickas iväg den dag de ska. 
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4859 Cirkulation/ 
Reservationer 

Kolumnen för reservationsnummer i 
reservationsbilden är för smal  

För att få fram reservationsnummer i reservationsbilden måste 
man ändra storlek på kolumnen.  

4108 
Cirkulation/ 

Automater 

Selfcheckserver stöder inte de nya 
materialtyperna 

T ex spel, blueray och språkkurs ska få relevanta värden när de 
återlämnas i automat. 

1095 
Cirkulation Exemplar med status "Under transport mellan 

bibl.enheter" ska inte få status "Tillgänglig på hylla" 
förrän det når enhet för fast placering 

 

3585 
Cirkulation/ 

Automater 

Item Information Request ska kunna hantera 
X i checksiffror 

Utlån av material med Plessey-kod och X i checksiffran fungerar 
men automaten meddelar att det inte har gått eftersom begäran 
om exemplarinformation inte fungerar. Edit: 2013-08-23 Vi svarar 

med korrekt streckkod vilket gör att automaten tolkar det fel. Se 
under "Test Comments" 

2953 
Webbsök Information om tillhörighet ska tas från posten som 

visas 
I webbsök följer tidigare boks tillhörighet med, om man bläddrar via pilarna 
ovanför posten. Gäller böcker i samma serie ex Statistisk årsbok eller 
Guinness book of records. 

3363 
Webbsök Listan med val av Målgrupp visar MARC-

koder  

Listan med val av målgrupper visar i vissa fall MARC-koder i 

stället för namn på målgrupperna i klartext.  

3685 
Webbsök Kontobelopp ska visas med två siffror, inte en, 

i Mig & Mitt 

 

3843 
Webbsök Sökning på parenteser leder ibland till krasch  

3944 
Webbsök Länkstrukturen ska uppdatera 

postinformationen och exemplarinformationen 
beroende på vilken post man markerar 

När man söker upp en periodikapost och via denna går in på 

länkstrukturen, så uppdateras postinformationen beroende på 
vilken post i strukturen man klickar på medan 
exemplarinformationen är hela tiden samma som för den posten 

man gick in i länkstrukturen på. 

4161 
Webbsök Vidaresökning på serier fungerar inte  

4194 
Webbsök RSS-feed och lista på förstasidan kan ibland 

visa olika resultat 

 

4222 
Webbsök Länkar med https fungerar inte från träfflistan i 

webbsök 
 

4407 
Webbsök Elektroniska dokument fungerar ibland inte Elektroniska dokument går ibland inte att öppna om sökvägen innehåller 

mellanrum eller \ 

4408 
Webbsök IP-spärr av webbsök blockerar inte allt  IP-spärren blockerar bara vanliga sidor, inte elektroniska 

dokument eller RSS. 

3981 
Mobilwebb Stavfel: avaliable – ska vara available Stavfel i mobilweben - available har blivit till avaliable. 
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