
Endringer og feilrettinger i patch 7 til versjon 6.30 
 

ID Område Tittel Beskrivelse 

7783  Catalogue Liste over kategorier bør 
optimaliseres 

Første gangen brukeren går inn i katalogen (F7) så 
fyres det av en spørring for å hente liste over 
kategorier. Denne spørringen er ikke optimal og tar 
flere sekunder hvis kunden har mange eksemplarer 
som tilhører kategorier. Videre bemerkes det at 
katalogen i dialogform (F9 fra skranken) kjører nevnte 
spørring på ny dersom man treffer en 
applikasjonsserver server som ikke tidligere har kjørt 
spørringen (eventuelt at caCategoryCheckedIn-
tabellen har blitt modifisert i mellomtiden).  

7903 Catalogue\ 
Authority 

Søk i autoritet kalles unødvendig 
mange ganger i autoritet 

En feil i autoritet gjorde at søke-funksjonen ble kalt 
unødvendig mange ganger. Selve søket ble kun kalt 
dersom et tidligere søk resulterte i null treff. Et filter 
på valgt rad sørget for at søket ikke ble kalt 
unødvendig mange ganger dersom det var treff 
tidligere. Feilen skyldtes at kode som skulle trigges 
ved endring av autoritetstype ble lagt på feil 
komponent. Denne koden ble da kalt ofte. Bare det å 
bevege musa over lista var nok til å trigge kall. Dette 
kan ha hatt noe negativ innvirkning på ytelse. 

7037  Catalogue\ 
Authority 

Autoritetskriptet for automatisk 
oppretting av henvisninger, oppretter 
"falske" henvisninger 

Etter oppgradering finnes det falske henvisninger i 
autoritetsregisteret. Spesielt gjelder dette henvisning 
mellom Materialtype 245 $h og 940. Disse feilaktige 
henvisningene i autoritetsregisteret skal fjernes.  

7744  Circulation\
Messages 

Ny måte å oversette SMS-meldinger 
på 

Kodeendringer for å håndtere ny og gammel måte å 
oversette sms-meldinger på. Malene og tekstene (alle 
språk) er allerede i finsk base, men legges også inn i 
de andre basene i et databaseoppdateringsskript. 
Standardmalene har nå etiketter som begynner med 
#SMS. Dersom kundene har laget kopier vil de bli 
oversatt på "gammel" måte. Også en bug ifm 
forhåndsvisning i redigering av sms-maler er rettet.  

7823  Circulation\
Messages 

SMS-maler ikke oversatt ved kjøring 
fra scheduled tasks 

Retting i Sceduled task ifb endringer i SMS-
utsendinger slik at SMSene ikke vil bli sendt med feil 
språk når man benytter seg av automatiserte 
utlånsmeldinger.  

7664  Web Mikromarc WebSøk skal vise 
tilgjengelighet for materiale i eBokBib 

Endring som gjør det mulig å se om en e-bok i 
programmet eBokBib er tilgjengelig for utlån eller 
utlånt. Det er også mulig å se se forfallsdatoer 
for lisensene/eksemplarene. Reserveringer vises ikke 
ennå – vi venter på mer info fra Bibliotek-Systemer 
om dette. 

7515  Web Sperre av IP-filter gjør at FEIDE ikke 
fungerer 

En fiks for Sverige som skulle gjøre at det ikke gikk an 
å bryte IP-sperren, gjorde at FEIDE ikke fungerte 
lenger. Dette er nå rettet. 

7753  Web\ 
Profile 

Kolonnen «Library» må enten brukes 
til noe fornuftig eller tas bort 

I listen over "Mine lån" i Meg&Mitt i desktop-web er 
det en kolonne for 'Library'. Den er oversatt til 
'Hentes ved' på norsk (bokmål), og dette tyder på at 
den egentlig bare skal være i listen over "Mine 
reserveringer". Kolonnen er også tom, så den skal tas 
bort. 
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