
Ändringar och felrättningar i Mikromarc 3 6.45 patch 3 

ID Titel Område Beskrivning Typ 

9310  Ytterligare information behövs i Mikromarc Web 
Service for autentisering fra NetLoan 

API Den webbservicen som är utvecklad för att kunna köra Öppet Bibliotek, 
behöver kompletteras med ytterligare information för att kunna 
användas som Connector mot Netloan också.  

Ändring 

9662  MM Web Service skall svara med låntagarens 
grupptillhörighet, även om PIN-kod inte anges 
eller är felaktig. 

Cirkulation\
Låntagare 

MM web service behöver skicka med låntagarens 
låntagargruppstillhörighet även vid svaret då PIN inte har angetts eller om 
den råkar vara felaktig. Detta för att det skall kunna gå att göra en 
bokning åt en låntagare via Netloan Administration och för att då 
rättigheterna på bokningen skall bli korrekta.  

Ändring 

6923  Ny KB-statistik för svenska bibliotek Rutiner\ 
Statistik 

Detta är en första version av den nya statistiken. Statistiken har 
fortfarande fel och brister som kommer att rättas i kommande versioner.  

Ändring 

9112  Vidaresökning i Webbsök fungerar inte efter 
uppgradering till MSSQL 

Web Efter uppgradering till MSSQL riskerar postvisning webbsök att sluta 
fungera för att det saknas procedurer i databasen. 

Ändring 

9738  Det går inte att komma in i inköpsmodulen i 
Ovansiljan 

Inköp Det tar lång tid att komma in i inköpsmodulen.  Bug 

9820  Upphov i fält 110 saknas i etikettutskrift  Katalog Fält 110 presenteras inte vid utskrift av etiketter med vissa etikettmallar.  Bug 

9300  Låntagarhistorik sparas felaktigt i 
exemplarhistoriken 

Katalog\ 
Exemplar 

Låntagare syns i exemplarens historikflik, trots att man har valt att inte 
spara historik.  

Bug 

9794  Materialtyp visas som Odefinierad när man 
använder Scan for labels 

Katalog\ 
Exemplar-
modulen 

När man vill skanna in streckkoder för etikettutskrift, så visas materialtyp 
rätt i listan, men i etiketter står det Odefinierad i stället för rätt 
materialtyp.  

Bug 

9480  Följesedel för reserverat material ska inte skrivas 
ut i självbetjäningen  

Cirkulation\
Själv-
betjäning 

När man återlämnar ett exemplar i självbetjäningen och enheten skriver 
ut följesedel automatiskt, så får låntagaren en följesedel som mycket väl 
kan innehålla namn på den låntagare som står i kö.  

Bug 

9481  När en låntagare skriver in sin pinkod i 
självbetjäningen så ska inte pinkoden visas i 
klartext 

Cirkulation\
Själv-
betjäning 

När låntagare A försöker logga in i självbetjäningsmodulen så syns deras 
pinkod i klartext vilket gör att om låntagare A försöker logga in och 
låntagare B står nära så kan låntagaren B se pinkoden och därför logga in 
på  låntagare A:s konto och låna i deras namn.  

Bug 

9090  När en låntagare reserverar utan att vara 
inloggad i webbsök, så finns inga titeluppgifter 
med i meddelandet i klienten 

Web Om en låntagare reserverar en titel utan att logga in i webbsök , så skickas 
ett meddelande om reservationen till Rutiner -> Meddelanden, men 
meddelandet saknar uppgift om vilken titel som har reserverats. 

Bug 

9489  Det er ikke mulig å låne ut materiale i 
Webskranke uten å levere inn først 

Web Det går inte att göra utlån mellan låntagare i webbsök.  Bug 
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