
Clarion Hotel The Edge, Tromsøs største kongress- og konferansehotell (nybygget 2014) ved vannkanten i sentrum. 

Tromsø 5. og 6. november 2015 

Velkommen til det andre fellesmøtet for Sverige, Norge og Finland, og for alle typer bibliotek som 
benytter Mikromarc!  
 
Årets Tr*ffpunkt Mikromarc er virkelig stappfullt av innhold. Vi kjører inntil 5 paralleller samtidig. Det blir 
fullt fokus på Mikromarc begge dager! Vi har planlagt Mikromarc-sesjoner som skal passe for alle typer 
bibliotek og brukere på alle nivåer. Det vil alltid være en Mikromarc-sesjon du kan delta på!  
 
I tillegg er det mange spennende tema og interessante foredragsholdere som er hentet fra fjern og nær. 
Vi planlegger både ekskursjoner (besøk hos faglig interessante lokale bibliotek), debattmøter og 
utviklings-workshop. Det er også lagt til rette for nyttig samvær i hyggelige lokaler. Møt 250 nordiske 
bibliotek-kollegaer og bygg sosiale og faglige nettverk!  
 
Arrangør er Mikromarc Brukerstyre: bestående av 12 valgte representanter fra  
bibliotek som bruker Mikromarc i Norge og Sverige. Vi arrangerer for 
deg! Med-arrangører er selvsagt Bibliotekenes IT-senter (Bibits) og Bibliotekscentrum 

Påmelding: 
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2015/ 
Påmeldingsfrist er fredag 4. september 2015; men jo før jo bedre.  
Husk at du kan be om tidlig fakturering på påmeldingsskjemaet. 

B
ib

lio
te

ke
n

es
 I

T-
se

n
te

r 
A

S 
 ●

 M
al

er
h

au
gv

ei
en

 2
0 

●
 P

b
. 6

45
8 

Et
te

rs
ta

d
 ●

 0
60

5 
O

sl
o

 T
lf

: 
22

 0
8 

34
 0

0 
●

 F
ak

s:
 2

2 
08

 9
8 

80
 ●

  s
al

g@
b

ib
it

s.
n

o
 ●

 w
w

w
.b

ib
it

s.
n

o
 

NYHETSBREV Nr. 1  2015 Side 1 

Av: Vegard Krog Petersen, Sarpsborg Bibliotek / Mikromarc Brukerstyre  

Fullstendig program kommer i mai 2015 på 
brukerstyrets blogg: 
https://mikromarc.wordpress.com/ 
 
Kostnader: 
 
Alternativ A: To dager seminar, lunsj, middag og   
en overnatting 3.985 NOK 
 
Alternativ B: To dager seminar, lunsj og middag 2.595 NOK 
 
Alternativ C: To dager seminar og lunsj  1.995 NOK 
 

https://response.questback.com/bibits/mikromarc2015/
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2015/
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2015/
mailto:salg@bibits.no
https://mikromarc.wordpress.com/
https://mikromarc.wordpress.com/
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Kjetil Hillestad, Adm. Dir. i Bibliotekenes IT-senter AS.  
(foto: Jens-Christian Strandos) 

Kjetil har ordet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nytt om medarbeidere 

Sunniva har en bachelor, en master i Bibliotek- og 
informasjonsvitenskap og bakgrunn som  
Informasjonsarkitekt og som Biblioteksjef i Eidsvoll 
bibliotek. Hun har arbeidet  med Mikromarc  siden 
2008.  

Brukerstøtte Finland 
Suvi Oksanen er 28 år og ble ansatt 
i Open Library Solutions i Finland 
november 2014. Hun jobber med 
Mikromarc  Support.  Suvi har  en 
Bachelor of Arts og en Master 
Degree fra Universitetet i Tampere. 

Hun har siden 2011 arbeidet som bibliotekar, barne- og 
ungdomsbibliotekar, informasjonsspesialist,  
bokpresentatør og prosjektmedarbeider hos Pirkkala  
kommunebibliotek  og ved Jokioinen bibliotek.  
Suvi har to hunder som hun steller godt med på fritiden. 

Brukerstøtte Norge 

Eivind Croff er 33 år og ble ansatt som 
kundekonsulent  på Brukerstøtte i 
september 2014. 
Eivind har en bachelorgrad i bibliotek- 
og informasjonsvitenskap og en 
bachelorgrad i estetiske studier med 
fordypning i musikkvitenskap. 

Produktavdelingen 

Sunniva Standerholen har forlatt 
Brukerstøtte og gått over til 
Produktavdelingen, hun skal primært 
jobbe med testing. Sunniva er godt 
kjent av de fleste etter mange år med 
Brukerstøtte og konsulenttjenester. 

Av: Tor Bekkevold, Prosjektleder Bibliotekenes IT-senter AS 

Det har skjedd mye de siste årene, og utviklingen har en 
tendens til å gå raskere og raskere. Sitter du fremdeles 
med Mikromarc 2 har du gått glipp av mange nye 
funksjoner, og det blir stadig vanskeligere å holde tritt med 
resten av verden. 
 
Bare i år vil Nasjonalt lånekort slutte å fungere og 
fjernlånsløsningen vil bli borte fra nyttår av. All ny 
funksjonalitet har lenge vært kun for Mikromarc 3 og det er 
ikke lenge før vi slutter å supportere Mikromarc 2 fullt og 
helt. 
Det er også viktig å merke seg at Microsoft ikke lenger 
støtter Windows XP-løsninger. Verden vil stadig videre, nye 
behov oppstår og ny funksjonalitet blir til.  
 
Nå gjør RFID for alvor inntog i norske bibliotek og åpner i 
større grad for ubetjente bibliotek. " Vil du være med så 
heng på " sa vi da vi var små. Og det sier vi vel fremdeles, 
det nytter ikke å sitte med gamle løsninger i en moderne 
tidsalder. Så har du ikke allerede oppgradert til  
Mikromarc 3 så er det på tide å gjøre det nå. 
 
Ta kontakt med oss for et gunstig tilbud. 
 
Ha en riktig god påske! 

Av: Kjetil Hillestad, Adm. Dir. Bibliotekenes IT-senter AS 

På tide å oppgradere? 

Han har også studert offentlig styring og filosofi,  
jobbet med betalingsløsninger, kontaktløs teknologi  
(RFID) og brukerstøtte. Eivind er ellers glad i å lage mat, 
høre på musikk og spille  gitar. 



    Brukerstyrets leder har ordet  

Marianne Aas –  
Leder for Brukerstyrene 
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På Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 i Gøteborg vedtok 
brukerne at de tre brukerstyrene formelt skulle slås 
sammen til ett. Fag-, folke- og skolestyret har allerede 
hatt felles styremøter gjennom hele 2014, der også tre 
medlemmer fra det svenske Produktrådet deltok. Nå 
inngår representanter fra de ulike bibliotektypene i ett 
felles styre, som både har ansvar for å arrangere det 
årlige Tr*ffpunkt Mikromarc og å være retningsgivende 
i utviklingen av Mikromarc 3. 
2015 blir et utfordrende år siden svært mye av fokus 
hos Bibliotekenes IT-senter kommer til å være på skifte 
av database fra Sybase SQL Anywhere til MS SQL. Dette 
er helt nødvendig for å beholde stabilitet og forbedre 
ytelsen, og det er også et mål at skiftet vil gjøre at 
utviklingshastigheten går opp. Det vil si at vi får flere 
nye funksjoner og mer feilretting på samme tiden når 
skiftet er gjort. Men i 2015 blir det lite ressurser til 
dette og de fleste Mikromarc-brukere vil ikke merke 
noe til all den iherdige jobbingen som kommer til å 
foregå bak kulissene. 
Styret ønsker å sikre at de utviklingsressursene som 
likevel er tilgjengelige i denne perioden blir brukt til de 
viktigste tingene. Det er blant annet en diskusjon om 
når tidsskrift kan prioriteres.  

Som de som bruker tidsskrifthåndteringen i Mikromarc 3 
vet, oppsto det en feil i versjon 6.21 (januar 2014) som 
førte til at utgivelsesplanene i mange tilfeller begynte å 
oppføre seg merkelig. 
Ellen Sofie Enge hos Bibliotekenes IT-senter og Lennart 
Johansson hos Bibliotekscentrum, bistår bibliotek som har 
problemer med å rette opp feil. Ta kontakt hvis biblioteket 
ditt opplever problemer. 
Men dette er bare en midlertidig løsning, og det må tas en 
full gjennomgang av tidsskrifthåndteringen i Mikromarc 3. 
På styremøtet i begynnelsen av januar ble det opprettet en 
arbeidsgruppe for å se på dette. Denne vil ha sitt første 
møte i mars og styret deltar med tre representanter. 
Et annet fokus i styrearbeidet gjennom hele 2014 har vært 
feilretting. Det har vært gjort et stort arbeid for å 
identifisere de mest plagsomme feil og mangler i 
Mikromarc 3, og da særlig de som får direkte konsekvenser 
i vårt møte med brukerne. Brukerstøtte har vært sammen 
med styret i dette arbeidet, siden det er de som oftest 
snakker med alle oss Mikromarc-brukere der ute. Styret 
mener at det er viktig å sørge for at irriterende småfeil fra 
en versjon blir rettet i neste, og at funksjoner som bare 
delvis er utviklet blir fulgt opp og ferdigstilt. Noen 
resultater av dette arbeidet kom i den siste versjonen nå i 
januar, og styret vil følge opp dette fremover. 
 Det beste biblioteksystemet er et man ikke tenker på i det 
daglige arbeidet, et som er fleksibelt, funksjonelt og 
intuitivt, og som hjelper oss å utføre oppgavene rasjonelt 
og riktig. Styret arbeider for å være med på å dytte 
Mikromarc 3 i den riktige retningen. 
 
Styret setter pris på alle forslag til forbedringer i systemet 
og meldinger om funksjoner som ikke fungerer slik det er 
tenkt.  Har du ønsker om programposter på årets 
Tr*ffpunkt i Tromsø er dette også noe styret setter stor pris 
på! 
 
Send alle meldinger, ros og ris til 
mikromarc@brukergruppe.bibits.no 
 
Vennlig hilsen 
Marianne Selvik 
Styreleder 
Mikromarc Brukerstyre 

Marianne Selvik, Styreleder for Brukerstyret Mikromarc  
(foto: Privat) 

Av: Marianne Selvik, Styreleder Mikromarc Brukerstyre 

mailto:mikromarc@brukergruppe.bibits.no


Brødtekst 

NYHETSBREV Nr. 1  2015 Side  4 

Vasa Stadsbibliotek-landskapsbibliotek 
Hvordan er erfaringen med Mikromarc så langt? 

En arbetsintensiv höst kulminerade den 22. december.  
Då öppnade Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek dörrarna 
igen för biblioteksbesökarna och tog som första bibliotek i 
Finland i bruk Mikromarc 3.  
Yes, vi klarade det! var det flera av oss som tänkte den 
kvällen efter en mycket spännande dag. 
 
Vi har varit mycket nöjda med det stöd och den hjälp vi har 
fått under hela projektets gång. Ingen fråga har varit för 
liten eller obetydlig för att inte tas på allvar.  
Också större problem har lösts i en positiv anda.  
Då vi är det första biblioteket i Finland som tagit i bruk 
Mikromarc 3 har förstås också oförutsedda situationer 
uppstått. Ännu återstår det för oss att lösa några 
Finlandsspecifika frågor. 
 
Vi har upplevt att Mikromarc är logiskt uppbyggt och därför 
lätt att lära sig och använda i det praktiska arbetet. 
Exemplarmodulen är ett kraftfullt verktyg i beståndsarbetet 
och vi är också nöjda med fritextsökningen. 
Fjärrlånemodulen är suverän. Administratörsfunktionerna i 
Mikromarc är smidiga och ger oss möjlighet att själva ändra 
parametrar och texter, vilket i sin tur gör att ändringarna 
snabbt aktiveras i databasen. 
 
Vårt stora tack till alla som jobbat med projektet i Sverige, 
Norge och Finland! Vi hoppas att samarbetet blir lika 
fruktbart även framledes. Vi ser redan nu att 
programutvecklarna har tagit i beaktande finländskt 
kunnande inom biblioteksområdet. Vår förhoppning är att 
också andra Mikromarcanvändare i Norge och Sverige 
kommer att ha nytta av detta. 
 
Systemadministratörerna  
Katriina Strandwall och Ulrika Nykvist 

Textförfattarna Katriina Strandwall och Ulrika Nykvist  
(foto: Susanna Saari) 

Lisbeth Myllykangas returnerar den allra första boken i 
Mikromarc (foto: Katriina Strandwall) 

Av: Katriina Strandwall og Ulrika Nykvist, Vasa Stadsbibliotek-landskapsbibliotek 

Lyckat ibruktagande av Mikromarc 3 i Vasa 
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BRUKERSTØTTE  
– Hvor kan jeg få hjelp på telefon, hvor kan jeg sende 
spørsmål på e-post? Kan jeg finne hjelp andre steder? 

Mine saker 
Du kan sende oss spørsmål, melde fra om problemer eller bestille oppdrag 
direkte på: minesaker@bibits.no   
Hvis du opplever en kritisk feil eller har et spørsmål som haster, anbefaler vi at 
du ringer oss. 

Bruker- og driftsstøtte 
Trenger du veiledning ved konkrete spørsmål og problemstillinger eller hjelp til 
installasjon og oppgradering av lokale installasjoner? Trenger du hjelp til 
pålogging eller driftsstøtte på sentraldrift?  
Ring  Brukerstøtte på tlf.: 22 08 98 98  

Mikromarc Wiki 
Lurer du på hvordan du gjør ting? Leter du etter forklaring på noe? Se gjerne om 
du finner svar på dine spørsmål i kunnskapsbasen: 
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Forside 
Kanskje Wiki’en vår har svaret du trenger?  

Tips og Triks på video 
Her kan du virkelig hjelpe deg selv med å prøve noen av Jens-Christians  
Mikromarc-videoer. Mange Tips og Triks fra hans lange erfaring og dype 
Mikromarc kunnskap kan du finne her. Lurer du på hvordan forskjellige moduler 
og funksjoner virker? Her kan du lære mye! Et utmerket supplement til våre 
kurs. Bruk denne: http://www.jechstra.net/mm3/ 

Facebook 
Jens-Christian holder vår Facebook side levende. Der fins dialog med kunder, 
Mikromarc tips, linker til reportasjer fra hans reiser i landet vårt, inntrykk og 
bilder fra de mange bibliotekene som han besøker på veien. Samt spørsmål og 
svar på forskjellige tema.  
Logg inn på Facebook og søk opp Bibliotekenes IT-senter i søkefeltet. 

Bibliotekenes IT-senter hjemmesider 
Informasjon om bedriften, vårt formål, våre produkter, våre avdelinger og 
fagpersoner med kontaktinformasjon. Lenker til forskjellig informasjon. Trenger 
du et kurs, kontakt med salg, konsulentbistand eller annen informasjon?  Sjekk 
ut: http://bibits.no/kontakt-oss  eller ring: 22 08 98 98/ 22 08 98 97 

mailto:minesaker@bibits.no
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Forside
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Forside
http://www.jechstra.net/mm3/
http://www.jechstra.net/mm3/
http://www.jechstra.net/mm3/
http://bibits.no/kontakt-oss
http://bibits.no/kontakt-oss
http://bibits.no/kontakt-oss
http://bibits.no/kontakt-oss
http://bibits.no/kontakt-oss
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Highlights fra Mikromarc 3 6.30  
«Hva betyr dette for kundene?» 

BEDRE ARBEIDSFLYT 
Dette har mange ventet på!  
Aktive søkefelt/knapper når man går inn i forskjellige 
skjermbilder. I Katalogmodulen er det mye enklere å 
redigere poster. Man kan nå navigere seg rundt i F4 Marc 
ved hjelp av piltastene.  
Man kan bevege seg opp, ned og sidelengs, og feltet man 
ender opp på er automatisk redigerbart uten å måtte klikke 
med musa. Dette gjelder også felt som allerede er utfylt; ny 
tekst vil da erstatte gammel. Vil man slette innhold i felt, 
brukes Delete-tasten, mens hele felt slettes med 
Ctrl+Delete. Man kan også markere flere felt samtidig for 
sletting, ved å markere dem i venstre kolonne. 

KOBLING MELLOM BARN OG FORESATTE 
I tilfeller hvor man har lånere som er barn, kan man 
nå legge inn opp til to foresatte på låneren. Dermed 
vil foresatte kunne motta purringer og 
erstatningskrav.  
Begge foresatte kan også enkelt klikke seg inn i 
barnas Meg & mitt i Websøk for å se deres lån og 
reserveringer.  
I lånergruppen kan man sette opp når man ønsker at 
de foresattes innsyn i Meg & mitt skal avsluttes og 
når man ønsker at forbindelsen mellom låner og 
foresatte skal brytes helt. 

LENKING 
I 6.30 har man nå fire forskjellige typer lenker:  
Hierarkisk lenking - én hovedpost og én eller flere under-
poster, Fortsettelsesverk - f.eks for tidsskrifter som bytter 
navn, samt Supplementer og Analytter. I de tilfeller man 
allerede har to poster man ønsker å lenke sammen i 
databasen gjør knappen Lag/reparer lenke jobben enkel. 
Man kan også opprette underordnet post direkte i F10 
Lenker via Ny underordnet post knappen. Dette brukes til å 
legge inn analytter når man har hefteposten fra før.  
Man kan også lage nye årganger og hefter på tidsskrifter, 
eller supplementer. Skjønt, det anbefales  fortsatt å motta 
tidsskrifthefter i Tidsskriftmodulen på ordinær måte. 

Av: Øystein Haugan, Brukerstøtte Bibliotekenes IT-senter AS 

Se videodemo av funksjonene – bruk linkene på siste siden!  

Foresatte 

Finn foresatt 
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Mikromarc bytter til  MS SQL Server database 
Av: Kjetil Hillestad, Adm. Dir. Bibliotekenes IT-senter AS 

Biblioteksentralen SA (BS) har inngått en avtale med 
Forlagssentralen ANS (FS) om å kjøpe 
Forlagssentralens 50 % aksjepost i Bibliotekenes IT-
senter AS (Bibits). Aksjeoverdragelsen ble 
gjennomført den 31.1.2015, slik at BS ble 100 % eier 
i Bibits fra 1.2.2015. 
Bibits ble etablert 1.1.2002 av BS og FS etter at BS i 
2001 kjøpte halvparten av aksjene i Norsk 
Systemutvikling AS. FS var fra før deleier i Norsk 
Systemutvikling og ble med videre som deleier i det 
nye selskapet. BS og FS har siden 2002 eid Bibits 
med 50 % av aksjene hver.  

Samarbeidet mellom BS og FS har hele tiden vært 
svært godt, men FS valgte etter hvert å selge seg ut 
da virksomheten i Bibits ikke var en del av 
kjernevirksomheten i FS. 
  
BS har lenge hatt et nært og tett samarbeid med 
Bibits, bl.a. drifter Bibits e-bokløsningen til BS, BS 
Weblån. Aksjekjøpet åpner for å utvide dette 
samarbeidet, noe som vil gjøre det enklere å utvikle 
nye produkter og tjenester til bibliotekmarkedet. 
Aksjekjøpet åpner også for  samordning av viktige 
funksjoner i BS og Bibits. Dette vil føre til mer 
effektiv drift og bedre service overfor selskapenes 
felles kunder. Aksjekjøpet vil dessuten styrke BS 
som ledende leverandør til den norske 
bibliotekmarkedet samt bidra til utvikling av bedre 
bibliotek. 
Virksomheten i Bibits vil bli videreført som et 
selvstendig selskap i BS konsern. 

Av: Kjetil Hillestad, Adm. Dir. Bibliotekenes IT-senter AS 

Biblioteksentralen blir 100 % eier i Bibliotekenes IT-senter  

 Vi ser at fremtidige kommunesammenslåinger, økt 
bruk av grafiske elementer og bilder, stiller ytterligere 
krav til ytelse i databasen. 
 
Mikromarc 3 versjon 6.30 blir derfor siste versjon som 
bruker Sybase SQLA.  
Neste versjon av Mikromarc vil være funksjonelt helt 
lik versjon 6.30, men vil ha en annen databasemotor i 
bunnen. Denne versjonen vil være klar ved påsketider, 
og vi vil starte konverteringen av de første databasene 
når alt er testet og godkjent.  
Konverteringene av de øvrige databasene vil fortsette 
utover året. 
  
Alle som har sentraldrift hos Bibliotekenes IT-senter 
vil få denne oppgraderingen uten ekstra kostnad.  
De som har lokal installasjon må kontakte 
Brukerstøtte for å avtale tidspunkt og kostnad for 
oppgraderingen. 

Vi har valgt å bytte database i Mikromarc.  
Gjennom alle år har vi brukt Sybase SQLA som 
database i våre løsninger, men har nå valgt å bytte til 
MS SQL Server. Hovedårsaken er voksende 
databaser og at vi ser MS SQL Server som et mer 
fremtidsrettet produkt for våre løsninger. 
 
Mikromarc 3 brukes allerede av store bibliotek med 
over en million poster og flere millioner inn- og 
utleveringer årlig. 
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SMS og MOBILWEB  
Hvor mange har tatt det i bruk? Hvordan tar man det i bruk? 

Send melding til lånere via SMS med mobilen 

http://youtu.be/ONVbW1zIuFc 

Se en demo av Mobilweb her: 

Er du blant de over 320 bibliotek som allerede har 
tatt i bruk SMS-løsningen i Mikromarc 3? Da kan du 
kanskje si deg enig i følgende utsagn fra noen av de 
bibliotekene vi spurte om hva de er fornøyd med 
med SMS-løsningen: "Enkel og rask måte å nå 
lånere på", "Sparer portoutgifter og bruker får 
melding veldig raskt", " …veldig rask respons fra 
låneren, som kommer fysisk til biblioteket"  m.m. 
Med SMS-løsningen kan biblioteket sende 
purringer, hentebrev, varselbrev, erstatningskrav 
o.a. individuelle meldinger direkte til låner.  

Åpningsside Mobilweb 

Meldinger til låner per SMS 

Mobilweb 

Det er svært enkelt å komme i gang med løsningene SMS til låner og/eller Mikromarc 3 Mobilweb.  
For mer informasjon og pristilbud kan vår Salgsavdeling tas kontakt på salg@bibits.no eller tlf 22 08 98 97. 

Mikromarc 3 Mobilweb for mobile enheter - få bibliotekets Mikromarc 3 
Websøk tilrettelagt og tilpasset for søk i bibliotekets samling fra mobile 
enheter. I dag er det over 120 norske bibliotek som har tatt i bruk løsningen 
og etter nylig avsluttet evaluering  var noen av utsagnene: "Vi vil følge med 
utviklingen", "Fordi det er viktig å gjøre biblioteket så tilgjengelige som mulig 
for brukerne", "Folk har mobilen i lomma - der bør biblioteket være med". 
Evalueringen viste at nesten to tredjedeler av bibliotekene var Meget til 
Svært fornøyd med Mobilweb. 
 
Mobilweb er særlig innrettet mot mobiltelefoner, men kan også brukes fra 
nettbrett. Løsningen har følgende funksjonalitet: 

• Finne åpningstider, tlf.nr, e-
postadresse og adresse/kart 

• Endre persondata 
• Sende e-post/sms 
• Finne og laste ned e-dokumenter 
• Legge titler i huskeliste 
• Sjekke kontobeløp osv. 

• Browse «siste nytt» og søke i 
bibliotekets tilgjengelige samling(er) 

• Sjekke egne lån og forfallsdatoer 
• Fornye lån 
• Reservere, sjekke og slette 

reserveringer 
• Søke og se treffliste og poster i fullt 

format 

Ved bruk av mobile enheter og Mobilweb har lånere en enda enklere og mer 
mobil tilgang til det digitale lånekortet  som kan brukes for å komme seg inn 
i "meråpne" bibliotek; dvs. bibliotek som har åpent utover betjent tid.  

Av: Eilen Pedersen, Salg, Bibliotekenes IT-senter AS 

http://youtu.be/ONVbW1zIuFc
mailto:salg@bibits.no
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TIPS OG TRIKS 

I Mikromarc 3 versjon 6.30 er det nå mulig å slå på en funksjon slik at låneren kan få sine kvitteringer på e-post. 
Det har kommet en ekstra hake i feltet mobil/e-post på lånekortet, for å slå funksjonen på. 
Slik gjør du: 

1 Søk opp låneren du vil sette på valget om å motta kvitteringer på e-post fra skranken 

2. Velg låneren og trykk F6 

Av: Jonny Karlsen, Leder Brukerstøtte, Bibliotekenes IT-senter AS 

3. Inne på låner klikker du på radioknappen bak feltet tlf./ e-post og krysser av for kvitteringer på e-post 

Kvitteringer på e-post 
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Mikromarcs videoarkiv    
I dette nummeret har vi valgt å presentere videotips fra de nye funksjonene i  
Mikromarc 3 6.30 - nyttige smakebiter på nyttige hjelpemidler i bibliotekhverdagen.  
Her er video-demo av de nye funksjonene i 6.30 som er beskrevet på side 6. 
Trykk lenken for å se videoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=zkzA08Y6Gao 

https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ 

http://youtu.be/XTnssYMjruQ 

Lenke til video, "Bedre arbeidsflyt i Mikromarc 3 6.30 ": 

Lenke til video, "Lenking i Mikromarc 3 6.30 ": 

Lenke til video, "Foresatte, Barn i Mikromarc 3 6.30 ": 

Send bestilling til strekkoder@bibits.no eller kontakt Markedsavdelingen  tlf.: 22 08 98 97 

https://www.youtube.com/watch?v=zkzA08Y6Gao
https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=_M-S0w-8EuQ
http://youtu.be/XTnssYMjruQ
mailto:strekkoder@bibits.no



