
Några viktiga ändringar i version 6.30 
 Ny funktionalitet för att upprätta och bryta länkar i Katalog 

 Stöd för Se också-hänvisningar i auktoritetsregisteret 

o + redesign av skärmbilder och felrättningar 

 Koppling mellan vårdnadshavare och barn  

 Förbättringar vad gäller exemplar med status “Förlorat utlån” 

 Bättre arbetsflyt i katalogmodulen 

 Grundläggande validering i Katalog 

 Utökad funktionalitet för etikettutskrifter 

 Volym- och häftesposter ska inte ge direktträff vid sökning 

 Insynsdata från Syndetics är synligt i klienten 

 Möjlighet att välja kolumner i låntagarregistret 

 Visning av ersättningsnummer på ersättningskrav 

 Möjlighet att via Mig & Mitt ändra utlämnande enhet för aktiv reservation 

 Standardsortering av exemplar på enhet/fast placering i F2 Exemplar i Katalog 

 Förbättrat arbetsflyt i F4 MARC i Katalog  



Ändringar i 6.30 pilotversion  
 

ID Område Titel Beskrivning 

5627  Periodika Bekräftelsedialog vid 
borttagning av utgivningsplan 

När man väljer "Ta bort utgivningsplan" ska det 
komma en bekräftelsedialog: En utgivningsplan 
måste finnas för att det ska gå att lägga upp 
abonnemang, motta häften och för retrospektiv 
registrering. Vill du ta bort utgivningsplanen för 
'{0}'?  

6072  Inköp Syndetics-information ska vara 
synlig i katalogens insyns-flikar 
för kunder med abonnemang på 
syndetics-information från BTJ - 
Inköp 

Insynsfunktionen för svensk version har inte import 
av data från Btj/Syndetics implementerat mot 
katalogen eller inköp utan enbart mot Webbbsök.  

5598  API\MMOLA MMOLA: Funktion för att 
registrera lån av elektroniskt 
material 

Ny funktionalitet för att kunna registrera utlån av e-
böcker för att kunna få statistik över detta.  

6034  API\MMOLA MMOLA: Plats ska returneras 
tillsammans med övrig 
exemplarinformation 

Plats måste returneras tillsammans med övrig 
exemplarinformation.  

6035  API\MMOLA MMOLA: Ny funktion för att 
hämta en låntagares 
lånehistorik 

En ny funktion som tar streckkod och pinkod, 
returnerar en lista över låntagarens historik om 
låntagaren har detta och är HomeBound. 

6036  API\MMOLA MMOLA: Funktionen för 
låntagardetaljer ska informera 
om låntagaren är HomeBound 

Ett nytt attribut i befintligt anrop som innehåller 
information om låntagaren har sparad lånehistorik. 

1868  Katalog Materialtypsväljaren för 
katalogmallar ska vara likande 
den som finns under F4 MARC 
/F3 Dokument 

När man redigerar katalogmallar bör samma 
materialtypsväljare som finns under F4 MARC & F3 
Dokument vara tillgänglig. 

5172  Katalog Library of Congress har nya 
anslutningsuppgifter 

Library of Congress har nya anslutningsuppgifter 
och de gamla i Mikromarc fungerar inte längre.  

6463  Katalog\ 
Import 

Det ska vara möjligt att ta bort 
fält 996 vid import 

 

1122  Katalog 
 

Möjlighet att redigera direkt i 
fält under F4 MARC-fliken 

I F4 MARC-fliken, önskas möjligheten att redigera 
direkt i ett fält när det är markerat. Istället för att 
man måste dubbelklicka i det först.  

1320  Katalog Volym- och häftesposter ska 
inte ge direktträff vid sökning 

I Mikromarc registreras tidskrifter med 3 nivåer; 
huvudpost, volym/årgångspost och häftesposter. 
Det upprättas länkar mellan dessa poster. Vid 
sökning ger alla 3 postnivåer träff. Detta ger röriga 
träfflistor. 

1545  Katalog Syndetics-information ska 
kunna visas i katalogens insyns-
flikar för kunder med 
abonnemang på syndetics-
information från Btj 

Insynsfunktionen för svensk version har inte import 
av data från Btj/Syndetics implementerat mot 
katalogen eller inköp, enbart mot Webbbsök.  

1546  Katalog Syndetics-information ska 
kunna hämtas även på EAN-
nummer förutom ISBN 

Btj och Bowker har tillsammans bestämt att även 
leverera information länkat till AV-media via EAN-
numeret. De kompletterar därför sina baser med 
information och EAN- nummer. För att svenska 
kunder ska få tillgång till denna information 
behöver vår insynslösning mot Syndetics 
kompletteras med fråga mot EAN-nummer.  

1754  Katalog Det måste vara enkelt att skapa Detta gäller särskilt för - över och underordnade 
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och bryta länkar till existerande 
poster i klienten 

verk (760 Överordnad enhet (R) 762 Underordnad 
enhet (R))  

4129  Katalog Noteringar i ISBD-visningen för 
länkning bör justeras 

Det är ett indrag i den översta noteringen som inte 
ska vara där.  

4165  Katalog Mikromarc ska stödja alla 
relevanta RDA-fält både i 
MARC21 och NORMARC 

Marc21 har fått fälten 336, 337 och 338. Fälten kan 
användas till att ange upplysningar om 
dokumenttyp. Mikromarc ska stödja marcfält 336 
(Content type), 337 (Media type) och 338 (Carrier 
type). Det finns också ett antal andra nya RDA-
relevanta MARC21-fält. MARC-definitionen i 
respektive databas ska kompletteras med dessa fält 
i både svensk, finsk engelsk och norsk version, samt 
visa tillhörande ledtexter.  

4215  Katalog 
 

Markörens fokus ska vara i 
sökfältet i fliken F9 Sök i 
katalogen 

När man växlar till katalogsökning (F9 Sök) från en 
flik i katalogen eller från en annan del av 
programmet så ska markörens fokus vara i sökrutan 
och eventuell text i sökrutan ska vara blåmarkerad.  

4322  Katalog 
 

Bättre arbetsflyt vid redigering 
av marcposter 

När man ska redigera ett fält i en marc-post, så 
måste man använda tab och F2. När man valt att 
redigera ett fält ska det vara möjligt att gå vidare 
och redigera direkt i nästa fält med pil upp/ned på 
tangentbordet.  

4851  Auktoritetsr
egistret 

Skapa Se också-hänvisningar i 
Auktoritetsregistret 

Det ska gå att skapa, ta bort och ändra Se också- 
hänvisningar i klienten  

5301  Katalog\ 
Import 
\Export 

Katalogexport måste kunna ta 
med underposter 

Eftersom att träfflistan i Katalog bara visar 
huvudposter för tidskrifter, slår detta även igenom i 
sökningen som används vid export. Detta gör att 
man inte får med volym- och häftesposter när man 
söker på en tidsskrift. Vid export ska användaren 
kunna välja om länkade poster ska tas med eller 
inte.  

5486  Katalog\ 
Import 
\Export 

Import via Importmodulen 
(batch-import) ska kunna 
beskydda vissa bestämda 
MARC-fält, t ex länkfält 

Det behövs ett filter för att skydda fält vid import av 
MARC-filer. När man gör en batchimport av 
huvudposter för periodika så försvinner länkningen 
till volymposterna. Länkningen bör istället vara 
kvar.  

5774  Katalog Möjlighet att länka samman 
existerande poster med 
760/762 

 

5877  Katalog 
 

Det ska finnas validering av 
marcposter 

Systemet granskar katalogiseringsdatat när man 
sparar det, så att de obligatoriska fälten är ifyllda.  

5915  Auktoritetsr
egistret 

Bekräftelsedialogen ska inte 
dyka upp två gånger vid 
borttagning av ej använda 
termer 

När du ska ta bort alla termer som är använda 0 
gånger så ska samma fråga inte dyka upp två 
gånger. 

6126  Katalog 
Import 
\Export 

Import av delposter ska länkas 
till och från huvudpost 

Vid import av delposter ska delposten länkas till 
huvudposten och huvudposten måste även få en 
länk ner till delposten. 

6145  Katalog Varningen om att tomma fält 
kommer att tas bort, ska inte 
dyka upp om det inte finns 
tomma fält 

  

6152  Katalog Artikelregistrering i F10 – borde 
ha med antal sidor som fast fält 

Detta gäller MARC-fält 300 $a, och ledtextenbör 
vara: "Extent:"  

6351  Katalog Katalogimport skall ha stöd för I dagsläget saknas det möjlighet att importera 
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Import 
\Export 

filer i UTF-8 poster i Mikromarc som har teckenkodning UTF-
8. Många av våra Librisregistrerande kunder har 
behov av att kunna importera i UTF-8 då det är den 
teckenkodning som man kan välja i sin exportprofil 
hos Libris. 

5503  Exemplarmo
dulen 

Det ska läggas till ett nytt fält 
för Plats i Interna Dep./Ändra 
via scanning i Exemplarmodulen 

 

3669  Cirkulation När ersättningskrav-beloppet 
avskrivs bör inte lånet tas bort 
från låntagaren och få status 
förkommet 

När ersättningskrav avskrivs tas exemplaret 
automatiskt bort från låntagaren och får status 
förkommet.  

5322  Cirkulation Parameteren 
"ForgiveCompensationOnRetur
nedItems" ska in i 
databasuppgraderingen 

Parameteren 
"ForgiveCompensationOnReturnedItems" 
bestämmer om ersättningsbeloppet ska avskrivas 
eller inte vid återlämning av material som det har 
skickats ut ersättningskrav för.  

1129  Cirkulation\ 
Låntagare 

Det ska vara möjligt att 
upprätta en koppling mellan 
barn och vårdnadshavare i 
låntagarregistret 

Det ska finnas en möjlighet för omyndiga personer 
att kopplas till vårdnadshavare i låntagarregistret. 
Denna uppgift ska automatiskt kunna tas bort då 
låntagaren uppnår myndig ålder. Vårdnadshavare 
ska även få barnens krav och ersättningskrav 
skickade till sig. Det ska också gå att ställa in så att 
vårdnadshavare kan få tillgång till sina barns Mig & 
Mitt-sida.  

1788  Cirkulation\ 
Låntagare 

Möjlighet att välja vilka 
kolumner som ska visas i 
låntagarregistret 

Det bör vara valbart vilka kolumner som visas i 
låntagarregistret.  

3663  Cirkulation\ 
Meddelande
n 

Klass ska visas i en kolumn i 
skärmbilden för resultat av 
körning  

När man kör ut meddelanden så bör information 
om klass visas i en egen kolum  

4365  Cirkulation\ 
Meddelande
n 

Reservationsnummer behövs i 
översikten över aviseringar i 
utlånsmeddelanden  

Kunden plockar först ut en plocklista som de 
kontrollerar mot reservationshyllan, sedan kör de 
avsieringsrutinen. Det skulle underlätta arbetet 
väldigt mycket om reservationsnummer syns i 
aviseringsrutinen.  

5634  Cirkulation\ 
Låntagare 

WebbService för 
låntagarinformation ska 
returnera låntagares kön 

Cordura har möjlighet att föra statistik över 
låntagare som besöker biblioteket efter ordinare 
öppettider baserat på ålder och kön. Webbservicen 
behöver därför returnera information om kön. 

5638  Cirkulation\ 
Låntagare 

WebbService för 
låntagarinformation ska 
returnera information om 
tillgång till öppet bibliotek vid 
anrop utan PIN-kod 

Både namn och information om tillgång (true/false) 
ska returneras. 

5903  Cirkulation\ 
Låntagare 

Det ska gå att söka efter 
låntagare som har/ inte har 
vårdnadshavare i den utökade 
låntagarsökningen i 
låntagarregistret 

Det ska gå att söka i den utökade låntagarsökningen 
efter låntagare:  
-som har vårdnadshavare, -som inte har 
vårdnadshavare och -som har barn. 

5906  Cirkulation\ 
Låntagare 

Markera med text att det är 
från vårdnadshavare till barn 
som man navigerar 

 

1138  Cirkulation\ 
Låntagare 

Det ska markeras vilka belopp 
som blivit betalda och vilka som 

Det bör markeras i kontofilken i låntagaredetaljerna 
om en låntagare har betalat beloppet eller om 
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blivit avskrivna beloppet avskrivits.  
2600  Cirkulation\ 

Expedition 
Transaktionen ska stanna upp 
när exemplar som det utgått 
ersättningskrav på återlämnas 

 

5514  Cirkulation\ 
Expedition 

"Redan Återlämnat" ska inte 
markeras med rött i 
expeditionen 

När en bok redan är återlämnad och dras i 
återlämningen igen, så markeras detta med rött. 
Detta är tekniskt sett korrekt (boken kunde inte 
återlämnas), men det är lite ologiskt för användare. 
Det ser ut som att det har blivit fel. Denna situation 
uppstår oftare med RFID-läsare.  

5554  Cirkulation\ 
Expedition 

Alarm OK bör delas upp så att 
systemet säger Alarm ON eller 
Alarm OFF 

Mikromarc säger nu "Alarm on" eller "Alarm off" 
när alarmbrickan har slagits av eller på, istället för 
"alarm OK" för bägge två.  

1086  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Bibliotek bör kunna läggas in 
som ny låntagare 

Bibliotek ska kunna läggas till som nya låntagare via 
låntagarregistret. 

5560  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Ta bort bibliotek som låntagare Det ska gå att ta bort ett bibliotek som låntagare.  

1692  Cirkulation\
Meddelande
n 

Ersättningskrav bör kunna 
förses med unikt löpnummer 

En del kunder skriver ut ersättningskrav direkt på 
papper som är förtryckt med faktura. De skickar 
ersättningskravet som en räkning. Av den 
anledningen behöver de ett referensnummer på 
fakturan för att veta vad låntagaren har betalat. 
Löpnumret ska vara sökbart så att man kan hantera 
fakturan när låntagaren betalar.  

1701  Cirkulation Kvitto via e-post Låntagare ska kunna ta emot utlåns- och 
återlämningskvitto via e-post 

5177  Cirkulation\ 
Self Check 
server 

PV Supa's kvitteringar ska kunna 
sändas via e-post eller via SMS 

 

5178  Cirkulation\ 
Self Check 
server 

Reservationsnummer ska kunna 
visas i självbetjäningsautomater 

  

6113  Cirkulation\ 
Self Check 
server 

SelfCheckServer ska kunna 
returnera e-postadresser, 
mobilnr och avgifter i fälten BE, 
BF, BV i meddelande 10 Checkin 
Response 

  

5306  Cirkulation\ 
Self Service 

Det ska gå att bara välja 
återlämning i självbetjäningen 

Det behövs ett val för att bara välja utlån  

3076  Generellt Ändring av hur tjänster hanterar 
ändringar i configfiler 

MM3 tjänsterna (messages, ST, osv) ska kunna 
hantera configändringar utan att tjänsterna måste 
startas om.  

5556  Generellt Genvägar till MM3 
Webbbresurser 

Det ska läggas in en länk till fjärrsupport och en länk 
till Mikromarc-wikin i hjälp-menyn i klienten.  

5164  Multiserver Möjligt att använda 
användarnamn/lösenord mot 
z39.50 

Gör det möjligt att begära användarnamn och 
lösenord för att kunna söka mot z39.50 servern.  

4819  Rutiner\ 
Rapporter 

Rapporten "Reserverade titlar 
med exemplarstatus 
'Tillgängligt'" skall undanta 
exemplar som är tillgängliga på 
utlämnande enhet 

Rapporten "Reserverade titlar med exemplarstatus 
'Tillgängligt'" skall undanta exemplar som är 
tillgängliga på utlämnande enhet om utlämnande 
enhet är en annan än enheten som har boken.  

3726  Webb Det ska framgå i Webbbsök 
vilket som är utlämnande 
bibliotek för en reservation 

Låntagaren ska kunna se och även byta utlämnande 
enhet för en reservation i Webbbsök.  
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6079  Webb Möjlighet för vårdnadshavare 
att gå tillbaks till sin egen sida 
igen ifrån barnets Mig & Mitt-
sida 

 

3433  Webb\ 
Mobilwebb 

Ändra färgerna i Mobilwebben   

6080  Webb\ 
Mobilwebb 

Möjlighet för vårdnadshavare 
att gå tillbaks till sin egen sida 
igen ifrån barnets sida i 
Mobilwebb 

 

 

Felrättningar i 6.30 pilotversion  

ID Område Titel Beskrivning 

6359  Inköp Stack trace i inköp när man 
väljer "Motta exemplar", om 
inget exemplar är valt 

Om man i inköp har gjort en sökning som resulterar i 
0 träffar, så är knappen "Motta exemplar" 
fortfarande aktiv. Om man då trycker på "Motta 
exemplar" (utan att något exemplar är valt) så får 
man stack trace.  

2327  Administration E-post som vidaresänds ska 
inte hämta avsändaradress 
från enhetens detaljer i 
administrationen 

Avsändaren ska vara epostadressen som står i 
meddelandeinställningarna 

6029  Administration Alla svenska databaser 
behöver uppdateras med 
helgdagar 

Alla svenska databaser behöver uppdateras med 
med helgdagar. De har nu bara fram till 2014.  

3242  Katalog Felmeddelande när man skall 
fysiskt radera en tidskrift med 
utlånade exemplar 

Om man raderar en tidskrift som har utlånade 
exemplar får man en varningsruta. Klickar man Yes i 
den och går vidare arbetar systemet ett tag och 
sedan får man stacktrace.  

5205  Katalog Katalog och Webbbsök skall 
presentera grupperade poster 
korrekt 

Katalog och Webbsök skall presentera grupperade 
poster korrekt annars blir det väldigt svårt att 
navigera bland posterna.  

3881  Katalog När du står i Katalog F3 och 
har ändrat katalog på en post 
och sedan klickar i posten så 
ändras katalogen tillbaks till 
förvald katalog 

 

4277  Katalog Fel i ledtext i Import av poster Ledtext för importfil i Importmodulen är 
missvisande.  

4292  Auktoritetsregi
stret 

Det går inte att rätta fel med 
små/stora bokstaver i 
auktoritetsregisteret 

Om man försöker att rätta en term i 
auktoritetsregistret, så att den istället ska stå med 
bara små eller stora bokstäver, får man meddelande 
om att termen redan är inlagd i registret.   

4348  Katalog Delfält försvinner när man 
redigerar poster i F4 MARC 

 

5018  Katalog Exemplarfliken ska alltid 
uppdateras när en ny post har 
sparats sedan förra gången 
man var i exemplarfliken 

Om man klistrar in en post med hjälp av 
kortkommando så är inte exemplarfliken tom utan 
visar föregående posts exemplar.  

5151  Katalog 
Import\Export 

Export-funktionen exporterar 
utan Marc-skiljetecken (^) 

 

5429  Katalog Nya huvudfält visas inte när 
man har bytt plats på delfält i 

När man har flyttat delfält till ett huvudfält i fliken F4 
MARC, så visas inte nya huvudfält som läggs till. Om 
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F4 MARC man försöker lägga till huvudfältet igen och därefter 
sparar posten, så ser man alla de nya huvudfälten 
som man har försökt lägga till.  

5583  Katalog Nytt exemplar i katalog leder 
till krasch om man väljer det 
innan de redan befintliga 
exemplaren hunnit laddas 

 

6173  Auktoritetsregi
stret 

Listan över Relaterade termer 
och Ej föredragna termer ska 
sorteras alfabetiskt 

 

6174  Auktoritetsregi
stret 

Vid ändring av generella 
ämnesord upprättas ett nytt 
950-delfält med den första 
bokstaven i den auktoriserade 
termen som designator 

 

6214  Auktoritetsregi
stret 

Problem med 
AuthorityTermId-fältet i 
marcposttabeller vid sparning 
av poster 

 

5522  Exemplarmod
ulen 

Filter-funktionerna i 
Exemplarmodulen saknar 
förklaringstexter 

 

1497  Cirkulation Ersättningsavgift ska kunna tas 
bort från låntagare även när 
materialet blivit utlånat på 
nytt 

Om en låntagare har kvar ersättningsavgift för ett 
exemplar som blivit återlämnat och utlånat igen så 
dyker det upp ett felmeddelande om man försöker 
att betala eller avskriva låntagarens skuld. Detta gör 
det omöjligt att ta bort låntagarens skuld så länge 
som exemplaret är utlånat.   

2785  Cirkulation Betalning/Avskrivning av ett 
brevs avgift får inte påverka 
exemplarets status 

Exemplar som står på hylla kan få status Förkommet. 
Det orskar givetvis problem när låntagaren hämtat 
en bok de vill låna och nekas låna för att  boken inte 
är tillgänglig.  

3019  Cirkulation F11 för att få listan med lån 
från "Låntagarens lån" dröjer 
sig ibland kvar vid föregående 
låntagare 

Efter uppgradering till 6.30 får Ski bibliotek ofta ut 
listan med låntagarens lån för en annan låntagare än 
den valda då de är inne på låntagarens lån och 
trycker F11.  

3565  Cirkulation Det går inte att avskriva eller 
betala skuld som hör till 
exemplar som är reserverade 

Det skall vara möjligt att betala skuld som hör till ett 
reserverat exemplar. Gör man det nu får man 
felmeddelande (stacktrace) och eventuellt kraschar 
klienten.  

1719  Cirkulation\ 
Expedition 

Förfallodatum ska inte komma 
före utlånsdatum DueTime < 
ServiceTime 

Det är ibland möjligt att göra ett lånevillkor som gör 
att förfallodatum kan komma innan utlånsdatum. 
Detta kan ske om man väljer ett fast 
återlämningsdatum i lånevillkoret.  

2832  Cirkulation\ 
Self Check 
server 

Självutlån ska neka utlån av 
aviserat eller inkommet 
material när parametern 
"IgnoreReservationsForChecko
ut" är satt till 1 

I senaste versionen lades parametern 
"IgnoreReservationsForCheckout" till för att man i 
självbetjäningsmodul eller självbetjäningsautomat 
ska kunna låna material som är reserverat. Det 
fungerar MEN det betyder att man även kan låna 
material som är inkommet eller aviserat till annan 
låntagare.  

2983  Cirkulation\ 
Self Check 
server 

Utlån ska inte registreras 
dubbelt 

Ibland uppstår problem med att visa en specifik post 
i klienten. När man öppnar posten får man exception 
"Subquery cannot return more than one row". 
Kunden meddelar då att detta är en post som är 
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lånad i automaten. Låntagaren har lånat två böcker 
men kvittot visar 3 utlån, varav den sista är 
dubblerad.  

3113  Cirkulation\ 
Låntagare 

Låntagare registreras utan 
hemenhet på avdelningar 

När en ny låntagare registreras då man är inloggad 
på en avdelning, föreligger risk att denna registreras 
utan hemenhet. Låntagare som saknar hemenhet 
kan inte sökas upp i systemet, och följaktligen varken 
användas eller tas bort.  

3893  Cirkulation\ 
Meddelanden 

ServiceAtUnitId sätts inte för 
vissa meddelandetyper, bl.a. 
aviseringar och påminnelser 

ServiceAtUnitId sätts till NULL för vissa 
meddelandetyper. Detta gör att det inte går att köra 
statistik på t.ex. aviseringar gjorda vid en viss enhet.  

4030  Cirkulation\ 
Låntagare 

Det går att skapa låntagare 
som saknar hemenhet 

 

4040  Cirkulation\ 
Meddelanden 

Vid körning av ersättningskrav 
från arkivet så ska det inte 
genereras nytt belopp  

Vid körning av arkiverat ersättningskrav så genereras 
belopp på nytt.  

4264  Cirkulation\ 
Meddelanden 

Det är möjligt att generera 
dubbla belopp från 
utlånsmeddelanden  

Om du kör ersättningskrav och uppdaterar 
databasen så kan du köra ut rutinen en gång till och 
uppdatera databasen en gång till. Detta gör att det 
blir dubbla ersättningsbelopp.  

4929  Cirkulation\ 
Låntagare 

Hastighet vid filtrering När det finns en stor mängd klasser tar listan i flitret 
för lång tid att ladda.  

4930  Cirkulation\ 
Deposition 

Hastighet i träfflistan 
(deposition) 

Möjlighet att hämta data som inte är direkt kopplat 
till deposition mer effektivt. T ex gällande utlånsdata.   

4991  Cirkulation\ 
Låntagare 

Flera streckkoder kan 
registreras på en låntagare 
även om MaxBarCodeCount är 
lika med 1 

 

5089  Cirkulation\ 
Meddelanden 

Faktiskt pris används inte som 
ersättningsbelopp om det står 
0 i fältet för standarbelopp på 
låntagargruppen 

Om fältet för standardbelopp är tomt så används 
faktiskt pris. Men om det först står 0 där måste man 
rätta till det genom att köra script för att ändra 0 till 
NULL.  

5329  Cirkulation\ 
Self Service 

Max belopp i Självbetjäningen 
(utlån) förhåller sig till max 
antal lån 

Självbetjäningen har en gräns på max belopp, som 
egentligen förhåller sig till max antal lån. 
Funktionaliteten är korrekt, men texterna är fel.  

5615  Cirkulation\ 
Expedition 

Missledande meddelande vid 
återlämning av exemplar med 
status "Förkommet" 

Vid återlämning av exemplar med status 
"Förkommet" så kommer det ett meddelande om att 
det är sänt ersättningskrav för exemplaret även om 
det inte nödvändigtvis är det. Texten ska istället vara 
"This item is registered as LOST."  

5734  Cirkulation\ 
Expedition 

Stacktrace när man trycker F7 
mer än en gång i 
expeditionsbilden 

Om man råkar trycka F7 mer än en gång när man har 
ett aktivt exemplar i expedition - utlån, så får man 
stack trace.  

5990  Cirkulation\ 
Expedition 

Mikromarcs RFID-integration 
skall fungera med fler 
leverantörer än PV-SUPA 

Vid aktivering av Mikromarcs RFID-integration har 
man möjligheten att ange flera olika "Brands" d.v.s. 
leverantörer av utrustning. Enbart blank (ingen) eller 
PV SUPA accepteras av Mikromarc.  

3109  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Man ska kunna söka fram 
bibliotek i "Välj Bibliotek" i 
fjärrlånemodulen utan att få 
felmeddelande 

När du vill lägga till bibliotek när du skapar ett 
fjärrlån manuellt så får du när du trycker på" välj 
bibliotek", och sedan söker på bibliotek i fönstret 
som öppnas, ett felmeddelande. Gäller vissa 
databaser.  

3634  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Omlån av fjärrlån ska nollställa 
tidigare krav 

Omlån av fjärrlån nollställer inte krav. Ett fjärrlån 
som är krävt 1 gång får därmed 2:a krav nästa gång 
även om det blivit förnyat under tiden. Detta skapar 
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problem när bibliotek har olika avgifter för olika krav.  
3884  Cirkulation\ 

Fjärrlån 
Fjärrlånsföljsedel med 
reservationsnummer saknar 
res.nr. 

Fjärrlånsföljsedel med reservationsnummer har idag 
inte res.nr. 

4352  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Streckoden i fjärrlånet får inte 
nollställas innan boken är 
återlämnad 

I vissa fall blir streckkoden nollställd innan låntagaren 
har återlämnat exemplaret, det går då inte att 
återlämna och återsända exemplaret.   

4808  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

«Dubblera lån» i fjärrlån ska 
inte ge stack trace om man 
väljer det för en beställning 
som saknar låntagare 

  

5085  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Felmeddelande vid mottag av 
fjärrlån som har status «På 
väg» 

 

5532  Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Det går att spara blanka 
tecken i exemplarstreckkoder i 
fjärrlån 

Det är möjligt att registrera streckkoder med blanka 
tecken före eller efter koden. Detta gör att 
Mikromarc inte känner igen den riktiga streckkoden, 
vilket gör att det inte går att återlämna exemplaret.  

5070  Generellt Mikromarc går långsamt att 
öppna igen efter att man har 
minimerat fönstret 

Detta märks tydligt i katalogen om man gör en 
sökning, minimerar fönstret, och öppnar det igen.  

5687  Generellt Fokusproblematik i olika delar 
av programmet 

Fokus bör generellt vara i sökfältet när en modul 
öppnas, eller på den knappen som det är mest troligt 
att klicka först på så att den regerar på <enter>. 
Följande skärmbilder är ändrade:  
* Expedition- Låntagarstreckkodsfältet  
* Låntagarregistret - Sökfältet 
* Meddelandenden - Sökfältet 
* Lånevillkor- Sökfältet 
* Kvittodesign - Sökfältet  
* Självbetjäningen - Utlånsknappen  
* Fjärrlån - Sökfältet 
* Deposition - Sökfältet 
* Import System nere - Importfilknappen 
* Katalog - Sökfältet 
* Exemplarmodulen – Sökfältet 
* Auktoritetsregistret - Sökfältet 
* Import - Browse-knappen  
* Export - Browse-knappen  
* Sökkoder - Sökfältet 
* Inköp - Sökfältet 
* Periodika - Sökfältet 
* Leverantörer - Sökfältet 
* Budget - Dropdown för enheter  

5406  Installation Standarspråket vid inloggning 
är engelska 

När klienten startas första gången efter installation, 
blir engelska valt som språk. 

2326  Rutiner\ 
Meddelanden 

Vid vidaresändning av 
epostmeddelanden som har 
hamnat i utkorgen, ändrar de 
status och hamnar i inkorgen 

 

5437  Rutiner\ 
Meddelanden 

Exception om mailconfig 
saknar password 

Vid hämtning av e-post så görs exception om 
Username och PopServer är ifyllt men Password är 
blankt.  

2929  Webb Ej hemlån- Webbbsök Om man tidigare ställde in i exemplardetaljerna att 
utlån inte var tillåtet för ett exemplar så visades inte 
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den informationen i Webbbsök, utan exemplaret 
hade status «Tillgängligt». Nu har dessa exemplar 
status «Tillgängligt (Ej hemlån)».  

3111  Webb Låntagare registreras utan 
hemenhet i Webbbsök 

När en ny låntagare registreras i Webbbsök 
föreligger risk att denna registreras utan hemenhet.  

3411  Webb Man skall inte kunna reservera 
titlar från kom ihåg-listan om 
man valt att inte kunna 
reservar titlar med tillgängligt 
bestånd 

Det finns ett val i Mikromarc där man kan välja att 
inte tillåta reservation av titlar med tillgängliga 
exemplar. Men om man lägger dessa titlar i kom 
ihåg-listan kan man reservera dem där.  

4353  Webb "Mest populära" ska inte visa 
poster från kataloger som 
Webbbanvändaren inte har 
tillgång till 

Listan måste ta hänsyn till Webbbanvändarens 
tillgångsrättigheter till kataloger, inte bara enheter.  

4783  Webb Länkvisningen visar bara två 
nivåer, häften visas inte 

Vid vissa tilfällen visas bara två nivåer i länkvisningen 
i Webbbsök.  

4821  Webb Fokus ska vara i sökfälten när 
man byter sida i Webbbsök 

Markören ska vara placerad i sökfälten i Webbbsök 
för alla söksidor och i alla Webbbläsare så att man 
kan skriva sin sökfråga utan att behöva klicka i fältet 
med musen.  

4956  Webb Formuläret Ny låntagare 
fungerar inte i Internet 
Explorer 11 

Formuläret Ny låntagare fungerar inte i Internet 
Explorer 11. Man kan fylla i formuläret men när man 
klickar på registrera händer inget.  

5195  Webb Webbbsök skall ta hänsyn till 
default katalog vid sökning 
från default.aspx 

 

5281  Webb Sökning i Webbbsök skall 
fungera med Internet Explorer 
9 

Sökning fungerar dåligt i äldre versioner av Internet 
Explorer, speciellt IE9.  

5326  Webb En reservation ska inte få 
status "Inkommen" för nästa 
person i kön vid radering av 
reservation i Webbbsök 

När man raderar en inkommen reservation i 
Webbsök blir reservationen atomatiskt inkommen till 
nästa person i kön. Detta är extremt olyckligt om 
exemplaret inte är på utlämnande enhet för den 
reservationen.  

5664  Webb Länkade poster måste visa 
uppdaterade länkar i Webbsök 

När man använder länkmenyn i Webbsök uppdateras 
posten, men inte länken till e-utgåvan även om det 
är rätt URL i klienten.  

6065  Webb Parametrar som skickas till 
Wagner url-encodes inte 

Om man registrerar platser med specialtecken som 
&, skickas detta direkt över till Wagner som inte 
klarar att göra uppslag på dessa tecken. 

6175  Webb Inloggningsinformation sparas 
mellan sessioner i olika 
Mikromarc-bibliotek 

I Webbsök kan det ibland se ut som att man är 
inloggad som en annan användare. NB: Man ser dock 
inte den andra låntagarens detaljer.  

6177  Webb I Webbsök visas ej avvikande 
öppettider om inte 
parametern 
Webb\Open\ShowSubUnitOp
eningHours är satt till true 

Parametern 
Webb\Open\ShowSubUnitOpeningHours måste vara 
true för att avvikande öppettider ska visas. Den 
borde inte dölja avvikande öppettider för enheten.  

6188  Webb Fel valideringskod första 
gången man försöker 
registrera ny låntagare i 
Webbsök 

När man registrerar en ny låntagare i formuläret i 
Webbbsök, så får man i vissa fall detta meddelande: 
"Fel valideringskod är angiven", trots att man har 
skrivit rätt valideringskod.  

3706  Webb\ 
Mobilwebb 

Texten STÄNGT ligger på fel 
rad 

Texten STÄNGT ligger på fel rad. Brukaren kan tro att 
biblioteket har stängt på måndagar.  

3707  Webb\ Datumen visar endast Brukaren ser inte att biblioteket är stängt under en 
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Mobilwebb startdatum på 
stängningsperioder. 

viss period.  

3712  Webb\ 
Mobilwebb 

Klockslag på öppningstider 
hamnar på fel rad 

När öppningstiderna har 4 siffror så hamnar de på fel 
rad.  

5723  Webb\ 
Mobilwebb 

Det är ibland möjligt att scrolla 
sig igenom träffar från tidigare 
sökning 
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