
 

Nyheter i Mikromarc 

Produkt Version Leveransdatum 

Mikromarc 6.21 12 maj 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. 

 

Integration med PV-SUPAS RFID-programvara 
Det har gjorts en omfattande integration mellan Mikromarc Expedition och PV Supas gränssnitt 
GoodStuff. Integrationen gör att PV Supas RFID-lösning fungerar sömlöst med expeditionen i 

Mikromarc utan det extra fönstret till RFID-lösningen. Om RFID-etiketten innehåller 
information om larm, så hanterar Mikromarc nu även detta. Integrationen fungerar i System 
nere och RFID fungerar nu också bättre i Mikromarc Fjärrlån.  
 

Mikromarc hanterar utlån och återlämning av flera exemplar samtidigt. Antalet är beroende av 
hårdvaran och RFID-etiketten som används. Andra delar av programmet, t ex Katalog, läser en 
RFID-etikett åt gången.  
 
RFID måste konfigureras för varje klient som har en RFID-läsare kopplad till sig. Inställningen 

gäller då alla användare av maskinen och både Mikromarc-klienten och System nere. RFID-
larm är dektiverat som standard och måste aktiveras för kunder som använder detta. Kontakta 
supporten för hjälp med konfiguration av RFID. 
 

Ny tjänst för kontroll av tillgång till obemannade bibliotek  
Det har gjorts en tjänst som gör det möjligt för kontrollsystem för obetjänade bibliotek att få 
utökad information om låntagare som önskar tillgång, bl a om låntagren har ingått avtal om 
tillgång till biblioteket när det är obemannat. Tjänsten måste konfigureras i Mikromarc.  
 

Nytt fält för avtal om tillgång till obemannade bibliotek  
Det finns nu en ny bockruta i låntagarbilden, som du kan kryssa i för att låntagaren ska få 
tillgång till biblioteket under tider då biblioteket är obemannat. Denna parameter används av 
tjänsten för kontroll av låntagarens tillgång till biblioteket. Bockrutan kan också kryssas i för 

många låntagare på en gång vid låntagarimport och du kan ange att nya låntagare i vissa 
låntagargrupper alltid ska få rutan förbockad. Som standard är rutan inte förbockad. 
 

Nytt fält för plats  

Mikromarc har nu ett nytt fält på exemplarnivå för att ange var exemplaret är fysiskt 
placerat, kallat Plats. Detta fält är tänkt att användas som ett led mellan avdelning och 
hyllplacering, t ex Tidskrifssamling, Barn- /Skönlitteratur et c. 

 

Fältet är inte obligatoriskt och du måste först lägga in de olika platserna under «Inställningar 
för katalog», fliken «Platser» innan du kan börja använda dem. Varje plats är kopplad till en 
enhet (fast placering) och varje enhet måste därför lägga in platserna som ska användas 
(välj biblioteksenhet i rullgardinsmenyn överst i fliken). 

 



När platserna är inlagda, kan de anges på enstaka exemplar eller så kan du söka fram och 
ändra flera exemplar på en gång i Exemplarmodulen. 

 

I webbsök kan du se Plats som en egen kolumn i exemplarlistan. Visning av kolumnen är 
deaktiverad som standard. Kontakta supporten för att aktivera den.  
 

Integration med WagnerGuide 
Det nya fältet för plats är utgångspunkten för intagration mellan Mikromarc och kartlösningen 
WagnerGuide. Innehållet i Plats bör motsvara definitionen av kategorier i WagnerGuide. Vid 

sökning i Mikromarc Webbsök visas en ny ikon i exemplarlistorna: . När användaren klickar 

på ikonen öppnas WagnerGuide på materialets placering på kartan.  
 
Integrationen med WagnerGuide är deaktiverad som standard. Kontakta supporten för hjälp 
med konfiguration om ditt bibliotek använder WagnerGuide. 
 

Funktionalitet för retrospektiv tidskriftsregistrering 

Det har gjorts funktionalitet för att lägga in äldre årgångar/häften av tidskrifter. Du hittar 
funktionen i verktygsmenyn i Periodikamodulen, under Periodika -> Upprätta häften 

retrospektivt. Funktionen kan bara nvändas för tidskrifter som har en utgivningsplan och den 
hämtar bl a  namngivning av häften från utgivningsplanen. Du måste ange datumperiod för 
vilka häften du vill upprätta. Observera att de retrospektivt upprättade häftena inte kommer 
att synas i utgivningsplanen i Periodikamodulen, men du kan söka fram dem i katalogen. 

 

 



Ändringar 

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

 

ID Modul Titel Beskrivning 

5473 API\MMOla Nytt lösenord/pinkod skall kunna genereras 
automatiskt 

Nytt lösenord/pinkod för låntagaren skall kunna genereras automatiskt 
och skickas med e-post eller SMS. Lösenord fixar OLS, men i MMOLA 
finns inga APIer för att generera ny PIN till låntagaren utan att redan veta 
om den gamla PIN-koden.  

5274 Periodika Ny funktionalitet för upprätta periodikahäften 
retrospektivt.  

 

4651 Cirkulation/Låntagare Det ska vara möjligt att markera att låntagare har 
avtal om användning av Öppet bibliotek. 

 

4663 Cirkulation/Självbetjäning Genomgång av Mikromarcs integration med PV 
Supas RFID-självbetjäningsautomat 

 

4654 Cirkulation/Expedition Mikromarc ska integreras mot PV Supas RFID-
lösning GoodStuff 

PV Supa har gjort en server kallad GoodStuff som tillåter 
bibliotekssystem att integrera direkt mot läsplatta från expeditionsbilden. 
Detta eliminerar behovet av en extra skärmbild.  

5165 System nere Det ska vara möjligt att använda GoodStuff vid 
registrering av utlån och återlämning i system 
nere samt aktivera/deaktivera larm 

Det ska vara möjligt att använda GoodStuff för att registrera utlån i 
System nere.  

5402 System nere Besked om utlån eller återlämning av ett icke 
komplett, flerdelat exemplar bör försvinna när de 
resterande delarna läggs på läsaren 

 

4737 Webbsök Mikromarc ska fungera tillsammans med 
WagnerGuide 

Det ska gå att ange ”Plats” i exemplardetaljerna. Det ska gå att lägga till 
de platser som ska användas i inställningarna för katalog.  

5481 Webbsök Det nya placeringsfältet ska kunna visas i klartext 
i exemplarträfflistan 

 

Det ska finnas en kolumn för ”Plats” i exemplarvisningen i webbsök. 
Kolumnen ska visa exemplarets plats i klartext. Kolumnen ska vara 
deaktiverad som standard.  

 

  

https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5473
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5274
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4651
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4663
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4654
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5165
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5402
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=4737
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5481


Felrättningar 

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

ID Modul Titel Beskrivning 

5359 Generellt Web-statistiken - Antalet virtuella besök, ger ingen 
träff från och med 6.20 

Det går inte att ta fram någon statistik på WEB- antalet Virtuella besök från 
det datumet databasen är uppgraderad till 6.20 - Resultatet blir 0  

5187 Inköp Vid mottag av flera exemplar i Inköp får man 
felmeddelande om streckkoden innehåller endast 1 
bokstav i början av koden. 

Vid mottag av enstaka exemplar i inköp fungerar det som det ska, men om 
man lägger till den lägsta streckkoden i fältet nere till vänster så ska 
streckkoderna fördelas på de följande exemplaren. Om streckkoden 
innehåller endast en bokstav så får man felmeddelande.  

5492 Katalog/Sökning Sökning i avancerad sökning med t ex koden GE = 
% ger träff på alla poster och inte bara dem med 
genre 

. 

5289 Cirkulation/ 

Meddelanden 

Ersättningskrav på reserverade exemplar skickas till 
låntagaren som står först i kölistan 

 

5449 Cirkulation\Låntaga
re 

Abonnera-rutan får timeout vid kopplingen mot 
Navet/QID 

Efter en uppgradering i december fungerar inte längre abonnera-rutan när 
man sparar låntagare som man vill abonnera på vid kopplingen mot 
Navet/QID 

5186 Cirkulation/ 
Självbetjäning 

Fjärrlånsreservationer som inte är mottagna ska 
komma med på kvitton från PV Supa 

 

5336 Cirkulation/ 
Självbetjäning 

Transaktiondatum för omlån måste vara korrekt Transaktionsdatum i svar 30 - Omlån av enstaka material är felaktigt. 

5156 Webbsök ISBD-visningen i webbsök saknar signum  

5191 Webbsök Enhetens namn står istället för texten man lägger in 
i LA_SITENAME 

Enhetens namn (i klienten) står istället för den text man lägger in i Web -> 
Header -> SWE egenskapen: LA_SITENAME (= texten användare själva 
kan redigera i webb-konfigurationen).  

 

 

https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5359
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5187
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5492
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5289
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5449
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5186
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5336
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5156
https://netprog5:8443/tfs/web/wi.aspx?pguid=78d7063b-6fd1-45fb-9784-c579207353d3&id=5191

