
 

Nyheter i felrättningsversion av Mikromarc 3 
Produkt Version Produktionsdatum 

Mikromarc 3 6.21 patch 27. juni 2014 (generell version) 

 

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

ID Modul Titel Beskrivning 

5587*  API GoodStuff API ska kunna användas 
tillsammans med programmet Libconvert2 

GoodStuff API och Libconvert2 kan inte köras samtidigt. Om man ska byta från MM3 
till Libconvert2, så måste man först stänga MM3. Detta är nu löst.  

5659  API/MMOla MMOLA: Hämtenhet ska returneras i 
låntagarinformationen 

Befintligt anrop getPatronDetails ska även returnera låntagarens Hemenhet update: 
Samt även BorrowerId  

5660  API/MMOla MMOLA: Ny funktion för att kunna ändra en 
reservations hämtenhet 

Ny funktionalitet för att kunna ändra hämtställe på en befintlig reservation 

5644*  Cirkulation/Expedition Ändring i låntagarsökning (sök medan du 
skriver) i expeditionen  

Låntagarsökning tar onödigt lång tid och därför införs dessa två ändringar:  
A. Sökning ska starta efter konfigurerbart antal tecken, som standard 3. 

Sökning har tidigare startat efter 1 tecken.  
B. Start av sökning sätt till 1 sekund i stället för som tidigare 0,3 sekunder. Det 

innebär att sökning startar först 1 sekund efter sista (tredje) 
tangenttryckning, eller när man trycker enter.  

Ändringar märkta med * kräver nedladdning av valfri klientuppdatering  

  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5587
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5659
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5660
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5644


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

ID Modul Titel Beskrivning 

5698  Inköp Inköp tar ibland lång tid att starta och 
behöver antagligen optimeras 

Under test har vi observerat klara förbättringar av hastighet när man har många 
enheter valda i filtret, men liten eller ingen effekt när man har få enheter valda i 
filtret.  

5722  Administration/ 
Schemalagda 
aktiviteter 

Scheduled task fungerar inte Det är inte möjligt att köra schemalagda meddelanden.  

5697  Administration/ 
Schemalagda 
aktiviteter 

Automatiska påminnelser fungerar inte Automatiska påminnelser har inte fungerat i version 6.21 för vissa kunder.  

5527  Katalog/Import och 
export 

Numering av fil som skickas till BTJ skall 
börja om från 0001 och räknas upp 
automatiskt när den nått 9999 

Detta gäller enbart kunder med Bibliografisk service via BTJ: När man gallrar 
exemplar skickas information om detta till BTJ. Informationen skickas via ftp i en fil 
med namnet C{kundnr}-löpnummer. Löpnumret är 4 siffror, börjar på 0001 och slutar 
på 9999. När numrering har nått 9999 skall räknaren börja om på 0001 och fil två 
0002 o.s.v. Detta fungerar inte utan alla filer heter 0001.  

5605  Katalog/Import och 
export 

Katalogexport exporterar samma post flera 
gånger, och utelämnar andra poster  

Vid export av MARC-poster blir resultatet att det saknas ett stort antal poster.  

4471  Webbsök "Glömt PIN" i webbsök måste kontrollera 
låntagarens e-postadress och inte streckkod  

Låntagare kan begära att få PIN-kod skickat till sig per e-post, även om han eller hon 
inte har en giltig e-postadress.  

 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5698
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5722
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5697
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5527
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5605
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=4471

