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Ny webbapplikation med plocklista för reserverat material (Mikromarc+) 

Med version 6.60 lanseras en ny webbapplikation med plocklista för reserverat material. Webbapplikationen är 
en del av Mikromarc+ och kommer på sikt ersätta rapporten ”Plocklista med reserverade titlar som har status 
tillgängligt”. 

Mikromarc+ har responsiv design och ska kunna användas på olika typer av skärmar från telefoner och surfplattor 

till PC. Användare måste ha rättigheter att köra rapporter i klienten för att kunna använda plocklistan. 

 

                  

I Mikromarc+ har vi fört vidare flera bra saker från rapporten i klienten bl.a. att reservationer inte kommer med i 

listan om hämtenheten har ett eget exemplar som kan lånas ut. Vi har också rättat en del fel och brister: 

 

 Titeln har fått bättre plats 

 Exemplaren har information om ”Plats” 

 Reservationer till spärrade låntagare kommer inte med (beroende på valda inställningar) 

 Exemplar utan streckkod kommer med i listan (men exemplar med streckkod visas i första hand om 
det finns flera) 

 Rapporten genereras utifrån vilken ”Fast placering” ett exemplar har (inte ”Är nu på”), och vilket 
hämtställe reservationen har (inte var det blev reserverat) – vi har kallat de här två ”Från” och ”Till” 

 Det är möjligt att filtrera på hämtenheter, eller bare på fjärrlån, så att man kan plocka för en viss 
transport 

Kom igång med Mikromarc+ 

För att ni ska kunna komma igång med webbapplikationen behöver ni kontakta support@bibliotekscentrum.se 

fram till 1 maj bjuder vi på installationskostnaden. Därefter 575 kr ex. moms för en halvtimmes arbete. 
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Ändringar i reservationslogiken 
När en reservation registreras som plockad i webbapplikationen kommer den få en ny reservationsstatus 

”Plockad” och det gör att den inte längre kommer med på andra användares plocklistor. När exemplaret scannas i 

klienten kommer reservationen att få status ”Aktiv reservation” men exemplaret kommer ha status ”Reserverat” 

eller ”Reserverat - under transport” tills det anländer till hämtenheten. 

 

Först när exemplaret faktiskt har anlänt till hämtenheten från reservationen status ”Ankommet” och får ett 

reservationsnummer. Det gör att låntagaren inte ser något reservationsnummer på webben förrän dess att 

reservationen är klar att hämtas, samt att reservationsnumren får en korrekt ordningsföljd på reservationshyllan. 

Det har också gjorts förändringar när man tar bort reservationer: exemplaret får tillbaka status ”Tillgänglig” om 

det scannas på nytt i klienten. Det är gjort på det viset så att plocklistan ska fånga upp de här exemplaren så att 

de snabbt ska få en ny följesedel och föras vidare till nästa låntagare i kö. 

Visning av konto möjlighet till online-betalning i Webbsök 
Bibliotekscentrum kommer ingå avtal med DIBS om lösning för online-betalning i Webbsök. 

Numer finns ytterligare ett menyval ”Mitt konto” i Mig & Mitt i Webbsök som visar obetalda transaktioner: 

 

Menyvalet ”Mitt konto” visas för alla kunder, men betalningslösningen kräver ett eget avtal med 

Bibliotekscentrum som i sin tur koordinerar avtal med DIBS.  

Betalning kan göras med Visa eller Mastercard men möjlighet finns att utöka med fler lösningar som exempelvis 

olika former av mobilbetalning.  

Kontakta Bibliotekscentrum, henrik.hagelberg@bibliotekscentrum.se, för mer information.  

 

  

mailto:henrik.hagelberg@bibliotekscentrum.se


Stöd för Single sign-on med ADFS 
Mikromarcs inloggningsfönster är ändrat och det har tillkommit ett val för ”Enkel inloggning”: 

 

När valet ”Enkel inloggning” är valt visas inte fält för Användarnamn och lösenord: 

 

Vid enkel inloggning återanvänds Windows-inloggningen så att man inte behöver ange användarnamn och 

lösenord vid inloggning till Mikromarc. För att valet ska visas och fungera krävs det konfiguration mot en ADFS-

server i din organisation. Ta kontakt med support@bibliotekscentrum.se för mer information om detta.  

Nytt och mer modernt REST API (mmwebapi) ersätter MMOLA  

Vårt gamla API MMOLA byggde på numer föråldrad teknik och behövde en uppgradering. Det har därför skapats 

ett nytt REST API (mmwebapi) som ersätter MMOLA. MMOLA kommer blir utfasat efterhand. 

Mmwebapi innehåller alla relevanta funktioner från MMOLA, men har också flera nya saker, bland annat för 

listning av betalningstransaktioner och mottag av information om betalde transaktioner. 

Funktioner i mmwebapi: 

 Autentisering av låntagare 

 Information om en låntagare 

 Ändring av låntagardetaljer 

 Skapa ny låntagare 

 Information om en låntagares lån 

 Information om en låntagares reservationer 

 Information om en låntagares transaktioner på kontobilden 

 Omlån 

 Skapa elektroniska lån 
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 Ta bort reservationer 

 Betalning av skuld 

 Lista en titels exemplar 

 Lista av biblioteksenheter 

 Lista av låntagargrupper 

 Lista av materialtyper 

 Lista av placeringar 

 Lista av lånetyper 
 

En funktion för listning av mest populära titlar är planlagt för en kommande version. 

Uppdaterad och rättad svensk nationalstatistik  

Kungliga biblioteket har förra året skapat nya specifikationer för beräkning av underlag till Sveriges officiella 

statistik. Vi har anpassat Mikromarc till de här nya kraven. I rapporten körs mer än 60 SQL-frågor. Underlaget for 

beräkningen har gåtts igenom med KB:s statistikansvariga. 

Analyter i träfflistan i fliken ”Länkar” 
Analyter kom tidigare inte fram tillräckligt bra i skärmbilden, detta har vi nu gjort något med. Analyter visas nu 

inne i samma hierarki som volymposter och häften, ett steg ned: 

 

Denna ändring betyder att det blir mycket lättare att: 

 se i träfflistan att en post är länkad med 773/774-fält 

 se enkelt i träfflistan vilka analyter som är länkade till en post, och vilken post en analyt är länkad till 

 se ISBD-upplysningar för analyter enkelt i fliken ”Länkar” 

 kunna lokalisera analyter enkelt från träfflistan, finna ut var saker befinner sig 

 få mer konsekvent behandling av alla hierarkiska länktyper 

Användargränssnitt för sorteringskriterier för återlämningsmaskiner  
Målet har varit att skapa ett användargränssnitt som gör det möjligt att ändra sorteringskriterier för 

återlämningsmaskiner. Väldigt komplexa sorteringskriterier kräver fortfarande konsulthjälp. Om man sen tidigare 

har en sorteringsalgoritm skapad av konsult behöver support@bibliotekscentrum.se kontaktas första gången som 

modulen ska användas. Funktionen finns under ”Administration” i vänstermenyn:  

mailto:support@bibliotekscentrum.se


 

 

Utifrån följande kriterier går det att skapa regler: 

 Sorteringsattribut 

 Biblioteksenhet 

 Exemplarstatus 

 Katalog  

 Hylla 

 Målgrupp 

 Genre 

 Språk  

 Lånetyp 

 Klassifikation 

 Hyllsignum 

 Plats 

 Materialtyp 

 Reservation 

 Fjärrlån 

  



Editor till 000- och 007-fälten  
Det har skapats en editor för 000- och 007-fälten i Katalog på fliken F4 MARC: 

 

Lösningen för 000 och 007 är lik den existerande 008-editorn i F4 MARC: 

 Fälten i 007-editorn ändrar sig i förhållande till fält i NORMARC och MARC21 

 Fritextfälten är vita 

 Fasta fält med fast innehåll är grå, och får en tillvalslista när du väljer dem 

Synkronisering av MARC-fält och editor för elektroniska dokument 
Data lagras nu som 856-fält i MARC-posten oavsett om det är lagt in direkt i posten eller i editorn för elektroniska 

dokument. 856$y används för beskrivning av URL:er, istället för $z. Det har gjorts förenklingar i tooltips, så att de 

visar beskrivningen, och inte URL:en. Denna ändring medför att rapporten för brutna länkar nu kan användas på 

alla länkar. 

Nya sökfält för avancerad låntagarsökning 
 

 Låntagarens interna id-nummer är nu sökbart 

 Låntagarens gatuadress är nu sökbart 

 Låntagarens registreringsdatum är nu sökbart 

 Det går nu att söka på spärrade låntagare 

 

Kvitto för Kontrollerad återlämning på e-post  
Denna funktion har varit önskad för enklare läromedelsåterlämning. Följande skiljer från vanliga 

återlämningskvitton på e-post: 

 

• Författare är borttaget för att spara plats 

• Det är tillagt – OK – efter varje exemplar som blir korrekt återlämnat 

• Om exemplaret varit utlånat till en annan låntagare, visas en text om detta med stora bokstäver 

• Om exemplaret inte varit utlånat visas en text om detta med stora bokstäver istället 

• Alla lån som även fortsatt är utlånade visas med detaljerad information 



Schemalagd aktivitet för gallring av inaktuella e-böcker 
I Mikromarc 6.60 är det möjligt att ställa in en schemalagd aktivitet som automatiskt gallrar e-böcker för bibliotek 

som har Bibliografisk service.  

Bibliografisk service uppdaterar inaktuella e-böcker från Elib med information i fält 538 (538$aGallras). 

Aktiviteten för gallring i Mikromarc söker på 035$a(SwLnBt) och 538$aGallras. 

För att komma igång med funktionen kontakta support@bibliotekscentrum.se.  

Ctrl-N ska användas konsekvent för ”Ny ...” 
Det har gjorts rättningar i hur snabbkommandon används för att upprätta nya post, ny låntagare eller andra nya 

saker i databasen.  Vi har också gått igenom flera andra snabbtangenter för att göra Mikromarc-klienten än mer 

användarvänlig. 

Mindre finjusteringar på användargränssnittet i klienten  

Mikromarc-klienten har blivit något finjusterad i gränssnittet. Till exempel har vänstermenyn blivit omgjord så att 

knapparna nu är något större. 

Viktig information till svenska kunder 
Efter 6.60-uppgraderingen så kommer alla MML-funktioner (exempelvis vidarelänkningar i Webbsök) vi har skapat 

att försvinna.  

Vi kommer återskapa dessa m.h.a. script. Ni behöver dock skicka en e-post med en felanmälan till 

support@bibliotekscentrum.se så återställer vi så fort vi kan. Vi beklagar felet och har en lösning för det här till 

nästa uppgradering. 
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Nyheter i Mikromarc 6.60 
ID Titel Område Beskrivning 

5715  Plats måste vara möjlig att ange i 
dialogen Motta exemplar i Inköp 
(Location, Samling) 

Acquisition\ 
Acquisition 
module 

Det måste gå att ange alla fält vid mottag av 
exemplar inkl. det nya fältet Plats (Location, 
Samling). Annars måste kunderna först motta 
exemplaren sedan söka upp dem i katalogen för 
att komplettera med Plats. 

11076  Ctrl-N ska användas för de 
vanligast använda funktionerna i 
bägge flikarna. 

Acquisition\ 
Serials 

Det ska finnas möjlighet att använda 
tangentbordet för att lägga till häftespost och nytt 
abonnemang. 

4848  Loggning av postimport vid 
Bibliografisk Service 

Administration
\Scheduled 
Task 

Loggning behöver utökas för att man lättare ska 
kunna se hur många poster som blev importerade 
och för att kunna se om något gick fel.  

6913  Mikromarc ska ha API:er för 
export av kontotransaktioner och 
import av transaktioner som har 
betalts online. 

API Låntagare ska kunna betala skulder på nätet. 
Vistartar med att skapa API som bland annat CS 
Library Saga och Finna kan använda sig av.  

10418  Offline-lösning för öppet bibliotek 
(meröppet) 

API Det kommer fler och fler meröppna bibliotek som 
har öppet till 22.00 eller längre. Detta är 
problematiskt med tanke på 
uppgraderingar/pilotuppgraderingar. 

10708  Mikromarc ska ha API som gör 
det möjligt att registrera sig som 
låntagare (CS Library Saga) 

API Låntagarna ska registreras i en egen låntagargrupp 
för att ett specifikt regelverk ska kunna gälla för 
dessa låntagare avseende giltighetstid och 
lånebehörigheter.  

10709  Mikromarc ska ha API som gör 
det möjligt att ändra, lägga till 
eller deaktivera e-postadress och 
mobilnummer. 

API Dessa ändringar ska slå igenom i 
biblioteksystemet. 

10711  Det ska gå att ställa in så att 
låntagare inte kan ändra 
bostadsadress själv på webben  

API 
 

6855  Mikromarc ska ha API för att 
förnya material som det är sänt 
krav för (CS Library Saga) 

API\MMOla I dagsläget tillåter API:et enbart omlån av 
utlånade (8) och omlånade (9) transaktioner. 
Krävda lån (10) avvisas. Nytt REST API ska 
acceptera omlån. 

1146  Tangentbordskombinationer för 
”ny post från mall” och ”ny post 
med samma mall som sist” 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Detta är funktionalitet som är mycket använd, och 
som måste kunna tas fram från tangentbordet. 

3913  Önskemål om en editor till 000- 
och 007-fälten 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Kunden önskar att få bättre kontroll över 
redigeringen av 000- och 007-fälten på samma vis 
som det i dag är för 008-fälten. 

5516  Det ska vara möjligt att tömma 
fältet ”Location” (Plats) 

Catalogue\ 
Items module 

Som det är nu är det omöjligt att sätta fältet som 
tomt efter det att det fått ett värde, trots att det 
inte är ett obligatoriskt fält. 

5623  Det ska vara möjligt att välja  
enbart exemplar utan ”Location” 
(Plats) 

Catalogue\ 
Items module 

Överst i filtret måste det vara möjligt att välja 
enbart exemplar som inte har plats (location). 

5888  Visning och navigering av länkade 
poster (analys) ska göras bättre 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Vaasa använder länkade analysposter i stor grad 
och är vana vid att träff på analyspost ger träff på 
huvudposten med hyllsignum. Därefter kan man 
expandera och se analysposterna. Det kan var 
aktuellt att visa huvudpost i egen kolumn när det 
visas anlyter. Det kan också vara aktuell att visa 
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länken mellan huvudpost och analyterna i 
hierarkier i träfflistan. 

6251  773/774-länkar ska presenteras i 
träfflistan 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Analyterna ska visas inne i hierarkiet i klienten. I 
version 6.30.8632.0 syns det inte i träfflistan att 
en post är länkad med 773/774-fält. 

7673  774-innehåll ska visas i ISBD-
visningen på värdposten 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Titeln på analyterna som är länkade till ett 
värddokument sak visas i ISBD-visningen. 

8157  Schemalagd aktivitet för gallring 
av inaktulla e-böcker 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Systemet ska automatiskt kunna ta bort inaktuella 
e-boksposter som har uppdaterats med info 
”Gallras” från Btj Sverige AB i fält 538  

10748  Antalet utlån de senaste 12 
månaderna för ett visst exemplar 
ska kunna visas 

Catalogue\ 
Items 

I exemplardetaljerna visas antal utlån totalt för ett 
exemplar. Det ska även gå att se antal utlån de 
senaste 12 månaderna. Uppgiften är användbar 
vid gallring samt om ett exemplar har försvunnit 
och personalen överväger om ett nytt exemplar 

ska köpas in. Detaljer för skärmbilder set ”All 
links” Följande är gjort: 
1 . Fält för utlån senaste 12 månader är lagt in  
* Loan count started  
* Loan count (ex renew)  
* Renewals  
* Total  
* Loan count last 12 months  
* Renewals last 12 months  
* Total 12 months 2 

2. Kolumner för ”Total loans” og ”Total Loans last 
12 months” ska kunna tas fram. Läggs till i 
Katalog  - F2 Exemplar och i Exemplarmodulen – 
Kolumner 

10978  Snabbare sökning på 
skönlitteraturkod 

Catalogue\ 
Search 

Förbättrat prestanda vid sök på skönlitteraturkod 
(FictionCode - SK).  

11135  Om du inte har valt ”Fast 
placering” ska inte 
rullgardinsmenyn för ”Plats” vara 
inaktiverad, men enbart innehålla 
”oförändrat” och ”Töm fältet” 

Catalogue\ 
Items module 

I dag är det så att rullgardinsmenyn för ”Plats” (= 
Location) är inaktiverad i alla massändringsbilder, 
tills du har valt en ”Fast placering”. Det är gjort så 
för att det inte ska vara möjligt att välja en annan 
plats utan att först ha valt rätt fast placering. Det 
bör emellertid ändå vara möjligt att varaktigt 
tömma fältet. 

5036  Vid utlån av reserverat material 
till annan än reserverande 
låntagare skall reservationen 
återgå till en titelreservation 

Circulation Vid utlån av reserverat material till annan än 
reserverande låntagare skall reservationen återgå 
till en titelreservation.  

10825  Priser från lånevillkor ska 
överstyra ”faktisk pris” i 
Låntagargrupper 

Circulation Detta blev ändrat i 6.55 med fel prioritet, men ska 
nu ändras tillbaka till så som det var i 6.50. 

11057  Det ska vara möjligt att få ut e-
bokslån på utlånskvitto 

Circulation Det ska gå att få med de e-bokslån från Elib som 
visas i låntagarbilden på de utlånskvitton 
som skrivs ut eller skickas per e-post. 

11319  Direkt integration mot svenska 
Skatteverket - Navet 

Circulation Import av låntagardata från Skatteverkets 
persondatabas Navet. 

1691  Reservationsnummer borde 
sättas när exemplaret når 
utlånande enhet 

Circulation\ 
Reservations 

Reservationsnummer ska sättas när exemplaret i 
fråga når utlånande enhet och reservationen får 
status ”Inkommen”. Som det fungerar nu så sätts 
reservationsnummer när exemplaret återlämnas 
första gången, vilket betyder att  
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1. låntagaren ser reservationsnumret i webbsök 
innan exemplaret finns att hämta och  
2. att det blir onödigt krångligt att sortera in 
exemplaret i nummerföljd när det ska ställas i 
reservationshyllan på utlämnande enhet. 

7028  Ta bort extra klick för att lägga till 
Ny låntagare 

Circulation\ 
Desk 

Tidigare kunde det bara väljas ”Ny låntagare” och 
låntagarregistreringen öppnades. Nu måste man 
välja mellan ny låntagare och bibliotek som ny 
låntagare och det skapar många extra klick. Ny 
låntagare används ofta. Bibliotek som ny låntagare 
används sällan. Kunden önskar sig helst 
tangentbordskombination för Ny låntagare eller 
en enklare tillgång med direkt knapp som det var 
förr. 

7327  Det ska gå att redigera 
sorteringskriterier för 
återlämningsautomater 

Circulation\ 
Self Check 
Server 

I nuläget krävs det konsulthjälp för att ändra 
sorteringskriterier för återlämningsautomat. Det 
ska vara möjligt att göra detta själv.  

8153  Låntagarens lånekontos id-
nummer sökbart 

Circulation\ 
Borrowers 

En del bibliotek använder låntagarens lånekontos 
id för att göra anonyma reservationsföljesedlar 
och aviseringar, det vore smidigt för dem om 
detta nummer var sökbart i systemet.  

8408  Kvittering för Kontrollerad 
återlämning på e-post 

Circulation\ 
Desk 

Som låntagare vill jag kunna få kvitto på 
återlämning av läromedel även på e-post så att jag 
har kvitto även om jag blir av med papperskvittot. 
Detta kvitto ska visa allt som har har levererat, 
och också vilka böcker jag fortsatt inte har 
återlämnat. I denna omgång läggs det in en 
standardmall (inte möjligt att välja mall). 

10148  Det ska gå att söka fram 
låntagare på gatuadress 

Circulation\ 
Borrowers 

I vissa fall är det användbart att söka låntagare 
efter gatuadress, i tillägg till övriga uppgifter som 
är sökbara i formuläret för utökad 
låntagarsökning.  

10749  Det ska gå att söka fram spärrade 
låntagare i avancerad sökning i 
låntagarregistret 

Circulation\ 
Borrowers 

Det ska vara möjligt att söka fram spärrade 
låntagare. Valet blir då spärrade låntagare J/N 
samt Alla. 

10750  Det ska gå att söka på låntagares 
registreringsdatum i avancerad 
sökning i låntagarregistret 

Circulation\ 
Borrowers 

 

10751  Meddelande om tidigare lånad 
titel vid utlån ska innehålla datum 
för tidigare lån 

Circulation\ 
Desk 

När en gör ett utlån av en tidigare lånad titel till en 
låntagare med sparad lånehistorik så ger systemet 
meddelande om det. Detta meddelande ska 
innehålla datum för det tidigare lånet. 

10785  Materialtyp ska framgå i 
information om en skuld i 
låntagarens kontobild 

Circulation\ 
Borrowers 

När det är ett exemplar beloppet gäller, visas 
detaljerna nederst i bilden. Då kan också en 
materialtypsikon visas. 

10920  Meddelande om tidigare lånad 
titel vid reservation ska innehålla 
datum för tidigare lån 

Circulation\ 
Reservations 

När man reserverar en tidigare lånad titel till en 
låntagare med sparad lånehistorik så ger systemet 
meddelande om det. Detta meddelande ska 
innehålla datum för det tidigare lånet. 

11071  Både ”New borrower” och ”New 
library as borrower” bör liggas 
om menyval under ”Desk”-
menyn, och ha access keys (Alt-
kombinationer) 

Circulation\ 
Desk 

Om Ctrl-N ska användas till att öppna dialogbilden 
för ”Ny låntagare” direkt, finns det inte längre 
något sätt att lägga in Biblilotek som ny låntagare. 
Bägge dessa valen bör finnas som Alt-
kombinationer i ”Desk”-menyn. 
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11150  Registreringsdatum bör visas som 
kolumnval i lånemodulen 

Circulation\ 
Borrowers 

Det bör vara möjligt att välja låntagarens 
registreringsdatum som en kolumn i lånemodulen. 

4775  Ikonen för ”Kör”-knappar ska vara 
den samma i hela Mikromarc 

Generelt 
 

8722  Mikromarc ska ha stöd för Single 
Sign on med Active directory 
(ADFS) 

Generelt 
 

6218  Snabbtangenter vid registrering 
av nytt exemplar 

Language Vid registrering av nytt exemplar önskas det 
snabbtangenter till ”Utlån tillåtet”, ”Visa 
exemplaret i Webbsök”, ”Retrospektivt” och 
”Kulturrådsexemplar” 

10808  Texten ”Häften” blir fel för 
anlyter och måste omvärderas i 
mobilwebben 

Language Om man har en CD med de olika spåren som 
analyter, ser det väldigt konstigt u I mobilwebben. 

11569  OAI-PMH ska kunna överföra 
katalogposter som inte har 
exemplar 

OAI Marc-poster som OAI-PMH har tillgång till ska 
returneras även om de inte har exemplar. 

10420  Mikromarc ska stödja online-
betalning i Webbsök 

Web 
 

10324  Det ska gå att göra beställningar 
på exemplar som inte är 
tillgängliga i mobilwebben 

Web\ 
Mobilweb 

Inställningarna för beställningar ska vara samma i 
mobilwebben som i webbsök.  

9431  Mikromarc ska ha en webbapp 
för plocklistan för reservationer 

Web\Webapp Det ska göras nya webapi-funktioner som kan 
serva reservationslistefunktionen i Mikromarc+ 

Buggfixar i Mikromarc 6.60 
ID Titel Område Beskrivning 

11075  Ctrl-N ska fungera för att lägga till 
ny schemalagd aktivitet 

Administration\
Scheduled Task 

 

10937  Leader i MarcXchange är inte 
precis 24 tecken 

API Leader (000, 007, 008) i NORMARC og MARC21 
ska ha fast längd på 24 positioner. Där innehåll 
saknas i positionerna, ska strängen få tillsvarande 
antal blanka tecken för att fylla ut till 24 tecken. 
SRU levererar leader med flytande antal tecken, 
och inte fast antal. 

7631  Träfflistan visar hylla på exemplar 
som användaren inte har tillgång 
till 

Catalogue När man väljer alla enheter, så visas hyllplacering 
från alla exemplar i kolumnen”Hylla” i träfflistan, 
även hylla på exemplar med fast placering på 
enheter som man inte har tillgång till. 

10413  När man importerar en post i från 
Libris som har ett 856-fält så ska 
detta läggas som ett elektroniskt 
dokument 

Catalogue När man importerat poster med 856-fält så ska 
dessa visas som ett elektroniskt dokument (Visas 
som en jordglob) 

10837  Det går inte att lägga till/redigera 
indikatorer i F4 Marc-fliken i 
efterhand 

Catalogue Det går inte att lägga till/redigera indikatorer till 
något huvudfält i F4 Marc-fliken i efterhand. Ett 
felmeddelande (se bifogad fil) kommer upp och 
indikatorn försvinner. 

6197  Bryt länkar (hänvisning) upprättar 
fel författare på fel post 

Catalogue\ 
Authority 

När du bryter en se-länk, sparas fel författare på 
fel post. Se Details, alla 9xx-fält ska tas bort vid 
brytning av länkar (#6236) – När hänvisning 
skapas måste ursprunglig term tas till vara på – Ej 
föredragna termer bytas ut med föredragen. När 
hänvisningen bryts ändras posten tillbaka till 
original term. 
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6387  Funktionsknappar saknas i nya 
modulen Auktoriteter 

Catalogue\ 
Authority 

Knapparna Inställningar och Uppdatera saknas 
när man har den nya modulen Auktoritet aktiv i 
vänstermenyn. 

8855  Auktoritet: Länk till-knappen bör 
inte vara aktiv om ingen term är 
vald. Ger stacktrace. 

Catalogue\ 
Authority 

Om jag gjort en sökning i auktoritetsregistret 
som gett 0 träffar så är knappen ”Länk till” 
föredragen- eller relaterad term fortfarande 
aktiv. Om jag då väljer något av dessa 2 alternativ 
så får jag stacktrace: Object reference not set to 
an instance of an object.  

10922  Auktoritet - ger felmeddelande 
när se också-hänvisning sparas 

Catalogue\ 
Authority 

När se också-hänvisning sparas returnerar 
systemet ett felmeddelande, olovlig operation. 
Trots detta sparas se också-hänvisningen. 

2942  Valet ”Dölj gallrade titlar” vid 
högerklick i träfflistan har ingen 
funktion 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Man kan vid katalogsökning välja att dölja 
gallrade titlar. Det finns två sätt att 
aktivera/avaktivera denna inställning: 1. Via 
högerklicksmeny i träfflistan -> ”Dölj gallrade 
titlar” 2. Via menyvalet Träfflista -> ”Dölj gallrade 
titlar” Alternativ 1 fungerar inte. Det spelar ingen 
roll vilken ”state” valet är i. Det är alltid valet i 
alternativ 2 som gäller. 

3866  Kortkommando för att redigera 
eller skapa nytt exemplar under 
Cirkulation - Expedition - F9 
Katalogsökning - F2 Exemplar, 
fungerar inte. 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Kortkommando för att skapa ett nytt exemplar 
(Ctrl+N) samt redigera valt exemplar (Ctrl+E), 
fungerar inte under F9 Katalogsökning i 
Expeditionen.  

5247  Det ska finnas koppling mellan 
redigering av elektroniska 
dokument och den faktiska 
informationen i posten 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Nu är det så att upplysningar som läggs in i 
856$u-fältet kopieras in till editorn, men inte 
omvänt, info som läggs in i editorn kopieras inte 
in i själva Marc-posten. Fältet 856$z kopieras 
dessutom heller inte från Marc-posten till Eldoc-
editorn. 

7677  F3 Dokument & F4 MARC: Länk 
till - knappen bör ej vara aktiv om 
ingen term är vald. Ger 
stacktrace. 

Catalogue\ 
 
Catalogue 
module 

När man öppnar auktoritetsregistret från F3 
Dokument eller F4 MARC så är det möjligt att 
trycka på knappen ”Lägg till” (föredragen eller 
relaterad term) utan att någon term är vald i 
listan. Detta ger stacktrace: Object reference not 
set to an instance of an object.  

9017  Om en post gallrats via F2 -> 
gallring av sista exemplaret så 
visas den inte direkt som 
återställd i träfflistan när jag 
väljer ”Återställ gallrad post” 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Om jag gallrat en post genom att svara ”Ja” på 
frågan om jag vill gallra den när jag tar bort det 
sista exemplaret i katalog -> fliken F2 Exemplar 
och sedan väljer att markera posten i F9 Sök och 
väljer ”Återställ gallrad post” så visas inte posten 
som återställd i träfflistan innan jag sökt upp den 
på nytt. 

9971  Stacktrace ”The record cannot be 
saved because the entered emId 
does not exist” om jag försöker 
att ta bort ett interndeponerat 
exemplar fullständigt 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Om jag i katalogen försöker att ta bort ett 
interndeponerat exemplar fullständigt i F2 
Exemplar så får jag stacktrace: The record cannot 
be saved because the entered emId does not 
exist, or it cannot be deleted because it is 
referenced by a record in another table.  

10412  ”Skapa/Reparera länk” fungerar 
inte om man väljer länkmål i F10 
Länkar 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

”Skapa/Reparera länk” fungerar inte. Enda 
resultatet är att länkningen blir korrupt och 
målet för operationen flyttas inte. 

10458  Egendefinierade ledtexter till 
katalogmallar fungerar inte i 6.50 

Catalogue\ I 6.45 kunde man skapa sina egna mallar där man 
kunde lägga in fast text som skulle med i alla 
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Catalogue 
module 

poster. Denna la men in i fältet ”Värde”. Det var 
möjligt att skapa sina egna ledtexter som 
överstyrde standardtexterna. Dessa la man in i 
”Beskrivning”. Efter uppgradering till 6.50 visas 
inte ledtexterna längre. 

10500  Flytta delfält och fält i 
katalogposten 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Då man flyttar ett delfält uppåt eller neråt i 
katalogposten blir funktionspilarna inaktiva efter 
åtgärden. I den tidigare versionen kunde man 
flytta fälten så många gånger man vill och 
behöver utan att klicka på fälten emellan.  

11002  Positionerna i Marcfält 008 för 
materialtyperna ”Talbok på CD”, 
”Ljudbok på CD” m.fl. hamnar fel 
/ återställs 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

När man sparar en post med materialtyp ”Talbok 
på CD”, ”Ljudbok på CD”, ”Musiktryck” m.fl. 
återställs info i 008-fältet position 39. Tidigare 
kod i pos. 39 flyttas till annan position i 008-
fältet. 

8506  Tab-ordningen ska inom ”Hylla” 
och ”Lånetyp” på rätt ställe i 
”Nytt exemplar” 

Catalogue\Items Tab-ordningen i detaljbilden för ”Nytt exemplar” 
börjar bra, men hoppar över Hylla och Lånetyp. 
Detta är en bild som används mycket och därför 
blir detta märkbart. 

8865  Exemplar fastnar i 
exemplarstatusen ”Reserverat - 
under transport” om man har satt 
den manuellt 

Catalogue\Items 
 

9638  Textrutan för notering i 
exemplarmodulen ska ha fast 
storlek och inte utvidgas när man 
skriver in en lång text 

Catalogue\ 
Items module 

Om jag skriver in en lång text i fältet ”Notering” i 
exemplarmodulen så utvidgar sig sökrutan 
”Notering” och blir lika lång som texten jag 
skriver in. Detta leder till att de andra sökurvalen 
som ”Registreringsdatum” m.m flyttas ut till 
höger och är inte längre synliga i skärmbilden.  

8356  Felmeddelande vid sökning i 
fritext i SRU ”Unsupported index 
(cql.allIndexes)” 

Catalogue\ 
Search 

Försöker man söka i fritext i Libris SRU-källor så 
får man felmeddelande vilket gör det omöjligt att 
använda indexet. Detta gäller både SwePub och 
Libris. Det gäller även Library of Congress. 

10474  Katalogsökning är långsam i vissa 
databaser när man visar 
kolumnen språk 

Catalogue\ 
Search 

I vissa databaser blir sökningen extremt långsam, 
det tar upp till flera minuter att få fram sök-
resultat, när man väljer att visa kolumnen språk. 

11011  Sortering utan frbr leder till att 
sorteringen alltid görs utan att ta 
hänsyn till om ordet står först i 
titeln 

Catalogue\ 
Search 

Kontrollera att sökning med och utan FRBR ger 
samma sortering. NB : Denna saken gäller enbart 
när antal träff är <= 1000.  

9470  Om man försöker låna om ett 
fjärrlån i F2 omlån så får man 
felmeddelande 

Circulation Om går till cirkulationen och försöker låna om ett 
fjärrlån som från början var ett låntagarösnkemål 
så får man felmeddelande om ägarbiblioteket 
saknar biblioteksnummer i Administration – 
Externa bibliotek. Det gäller även fjärrlån som 
importerats från Libris eller registrerats manuellt 
direkt i fjärrlånemodulen. 

10559  När Alla klasser är valt, ska detta 
fortsatt gälla även om nya klasser 
upprättas. 

Circulation Om ”Alla klasser” är valt i inställningar under 
utlånsmeddelanden eller låntagarsökning, och 
det upprättas nya klasser (t.ex. via en 
låntagarimport), låses utvalen på de ursprunglia 
klasserna. Det vill säga ”Ingen klass” och de nya 
klasserna kommer inte med. Många upplever att 
de inte får träff i utlånsmeddelande eller i 
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låntagarsökning. Detta ger onödiga 
supportärenden. 

10886  Textfält för Inställningar för 3:e 
krav under Utlånsmeddelanden 
har fel text 

Circulation Under Utlån > Inställningar > 
Utlånsmeddelanden där man bockar för 
sändmetod: Där det skulle stått 3:e krav visas i 
stället texten GENERELL text vid varning (”gult 
ljus”) – som hör hemma under inställnignar till 
Självbetjäning, där det också visas. 

7576  Inställningen ”Tillåt flera 
reservationer av samma titel” 
sparas inte 

Circulation\ 
Borrowers 

När man gör en ny låntagargrupp, eller redigerar 
en befintlig låntagargrupp och väljer ”Tillåt flera 
reservationer av samma titel” så sparas inte det 
valet.  

7663  Sökning på svenskt postnummer 
ger träff på norsk ort 

Circulation\ 
Borrowers 

I den utökade låntagarsökningen så ger en 
sökning på ett svenskt postnummer träff på en 
norsk ort. 

7945  Utökad låntagarsökning: Om jag 
först sökt i den enkla sökningen, 
sedan använt utökad sökning och 
sen sorterar träfflistan på valfri 
kolumn så får jag träff på alla 
låntagare 

Circulation\ 
Borrowers 

Om jag går in i låntagarregistret och först gör en 
sökning i den enkla sökningen, och sedan går 
över till den utökade sökningen och söker på t ex 
låntagare som har en viss e-postadress (som t ex 
ger 5 träffar) och sedan väljer att sortera den 
träfflistan på valfri kolumn så får jag plötsligt träff 
på alla (t ex 5000) låntagare (det blir som en 
enkel sökning på ”%” fast med urvalet i filtret i 
låntagarregistret inräknat) 

11072  ”New library as borrower” under 
toppmenyn saknar access key 
(Alt-kombination) 

Circulation\ 
Borrowers 

Det finns ingen knapp för att välja ”New library 
as borrower” när man har öppna ”Borrowers” i 
toppmenyn. 

11650  Kontobelopp i träfflistan till listan 
låntagarsökning avviker från 
kontodetaljerna i låntagarens 
detaljbild 

Circulation\ 
Borrowers 

Låntagarträfflistan visar ett belopp i 
kontokolumnen, medan låntagardetaljer visar ett 
annat. 

4380  Inställningar för deposition: 
Färgmarkering (gult kan komma 
efter rött) 

Circulation\ 
Depot 

I inställningarna för deposition så kan man välja 
att depositioner ska markeras med gult, dagar 
efter att de har markerats med rött. Det borde 
vara som i inställningarna för fjärrlån där man 
inte kan välja att den gula färgmarkeringen ska 
slå till innan (en dag läggs automatiskt på för när 
den röda färgmarkeringen ska slå till om man 
ökar eller minskar antalet dagar för den gula 
färgmarkeringen via pilknapparna). 

4632  Det går att sätta förfallodatum 
för interndepositioner till datum 
tidigare än dagens datum 

Circulation\ 
Depot 

Om man söker fram interndeponerade exemplar 
i depositionsmodulen så kan man ändra 
förfallodatum på depositionerna till ett datum 
längre bak i tiden än dagens datum (tex. till 2010) 
i fönstret ”edit details”. 

5544  Stacktrace vid ändring av 
streckkod i deposition för 
exemplar som är utlånat – 
StackTrace och programmet 
slutar fungera 

Circulation\ 
Depot 

Motta och låna ut ett deponerat exemplar. 
Försök att ändra streckkoden och du får 
stacktrace. 

10529  Stacktrace ”Value cannot be 
null.” om jag påminner eller 
avbeställer en deposition som hör 
till ett externt bibliotek som inte 

Circulation\ 
Depot 

Om jag lägger till ett nytt externt bibliotek som 
inte har något värde i fältet ”E-post (Fjärrlån)” i 
biblioteksdetaljerna. Och sedan registrerar en 
deposition i depositionsmodulen mot det 
biblioteket, och sedan väljer att antingen 
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har något värde i fältet ”E-post 
(Fjärrlån)” 

påminna eller avbeställa beställningen så får jag 
stacktrace: ”Value cannot be null.” 

10720  Deposition, Ägarbiblioteket 
förfallodatum och låntagarens 
förfallodatum blir fel när man 
registrerar bägge datumen 
samtidigt 

Circulation\ 
Depot 

Om jag lägger till en ny deposition och fyller i ett 
datum för ägarbibliotekets förfallodag och ett 
datum för låntagarens förfallodag så sparas inte 
detta korrekt när jag trycker på ”ok” för att 
spara. Det som händer är att ägarbibliotekets 
förfallodatum blir samma som LÅNTAGARENS 
förfallodatum och låntagarens förfallodatum 
försvinner.  

5325  När ett exemplar har bilaga får 
man gult ljus i stället för rött, 
även om exemplaret är gallrat. 

Circulation\Desk När man försöker att återlämna ett exemplar 
som är gallrat ska man få rött ljus. Detta sker inte 
om det har bilaga, då blir det gult. 

6752  Kontroll görs inte på obligatoriska 
fält när man redigerar en redan 
befintlig låntagare i expeditionen 

Circulation\Desk Det görs ingen kontroll att de obligatoriska fälten 
i låntagarbilden är ifyllda när man redigerar en 
sen tidigare inlagd låntagare i expeditionen. Om 
jag tex valt att ALLA fält ska vara obligatoriska vid 
registrering av låntagare, och jag tar upp en 
låntagare i expeditionen så kan jag ta bort det 
som står i ALLA fält (gäller även namn) och sedan 
spara låntagaren.    

9356  Meddelandet ”Kom ihåg bilagan” 
visas inte vid utlån 

Circulation\Desk Om jag har en post med ett värde i MARC-fält 
300$e och lånar ut ett exemplar som hör till 
posten i expeditionen så kommer inte 
meddelandet ”Kom ihåg bilagan” upp utan bara 
meddelandet ”Utlån ok” 

10519  Återlämningsdatum ändrar sig 
efter man avslutar låntagare 

Circulation\Desk När jag gör utlån via Expedition, 
återlämningsdatum visas rätt (= enligt 
lånevillkor) när jag läser in exemplar. När jag 
avslutar låntagare och öppnar hennes 
låntagaruppgifter, märker jag att 
återlämningsdatum har ändrat sig till en dag 
senare än befintligt datum. Samma händer när 
jag gör omlån via webbsök eller Expedition. 

10858  Informationen i expeditionen om 
förkortad lånetid skall stå på 
svenska vid inloggning på 
svenska. 

Circulation\Desk När ett lån får en förkortad lånetid, så kommer 
informationen om det i expeditionen på 
engelska, även om man logga in på svenska. 

2589  Fel användares namn syns i 
loggen i fjärrlån 

Circulation\ILL Om en användare ankomstregistrerar ett 
exemplar i fjärrlån så syns användarnamnet 
korrekt i loggen. Om dock ett utlån eller en 
återlämning av samma exemplar görs av en 
annan användare efter det att exemplaret 
ankomstregistrerats, så syns inte den 
användarens namn i loggen. Istället visas namnet 
på den som ankomstregistrerat exemplaret, även 
fast utlån/omlån gjorts av en annan användare. 

4328  Dubbla fjärrlåneavgifter när man 
byter hämtenhet 

Circulation\ILL När man byter hämtenhet på ett fjärrlån efter att 
det har blivit beställt, så läggs ytterligare en 
avgift till i låntagarens kontobild, en för den 
ursprungliga hämtenheten och en för den enhet 
man byter till. 

6202  Vid fjärrlån av artikel via Libris till 
fjärrlånemodulen hamnar 

Circulation\ILL Vid fjärrlån av artikel via Libris till 
fjärrlånemodulenhamnar värdpublikationens titel 
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värdpublikationens titel i fält 245 
a, denna borde vara i fält 773 t 

i fält 245 a, denna borde vara i fält 773 t ochi fält 
245 a borde artikelns titel ligga. 

7190  Raiserror vid mellanrum i 
(blanktecken) i streckkoden 

Circulation\ILL Mottar och lånar ut exemplar som innehåller 
blanka tecken i streckkoden. Detta gör att du får 
raiserror, se stacktrace. 

10513  Det går inte att ta bort ett 
lånevillkor som en gång har 
aktiverat ett tidsavgränsat 
undantag. 

Circulation\ 
Loan terms 

Om inställningen ”tidsavgränsat undantag” har 
aktiverats i ett lånevillkor så går det inte att ta 
bort lånevillkoret via ”Ta bort”-knappen. Även 
om det tidsavgränsade undantaget tas bort från 
lånevillkoret så går lånevillkoret ändå inte att tas 
bort.  

10719  Default datum för fast förfallodag 
bör inte var ett år fram i tiden 

Circulation\ 
Loan terms 

Defalut datum för fast förfallodag vid både lån 
och omlån är i dag satt till ett år fram i tiden. 
Datum visas också bara halvt och det är lätt att 
förbise att det inte är dagens datum, men 
samma datum om ett år. 

4454  Reservationsbilden, fliken för 
”Kölista” minns inte användarens 
preferenser för ”Inloggad och 
underliggande” eller ”Alla 
enheter” 

Circulation\ 
Reservations 

Reservationsbilden, fliken för ”Kölista” kommer 
inte ihåg val av ”Inloggad och underliggande” 
eller ”Alla enheter”. 

8483  Aviseringar kan skickas för 
exemplar som befinner sig under 
transport och som inte har 
ankommit till utlämnande enhet 

Circulation\ 
Reservations 

 

8485  Om det finns flera 
exemplarreservationer i en kö 
och jag tar bort en 
exemplarreservation från kön så 
får exemplaret status ”På 
reservationshylla” eller 
”Reserverat under transport” 
UTAN att ha dragits i 
återlämningen 

Circulation\ 
Reservations 

Om jag har en post med ett exemplar som har 
status ”Tillgängligt” och har 2 
exemplarreservationer i kö och tar bort den ena 
exemplarreservationen så ändras plötsligt 
exemplarets status från ”Tillgängligt” till ”På 
reservationshylla” eller ”Reserverat under 
transport” UTAN att det har dragits i 
återlämningen. Den låntagare som är kvar i 
kölistan kommer med när man kör 
aviseringsrutinen. 

9520  Titel visas ej vänsterställd i 
fönstret ”Ändra reservation” vid 
klick på knappen ”Redigera” från 
kölistan 

Circulation\ 
Reservations 

I fönstret ”Ändra reservation” som öppnas om 
man redigerar en reservation från kölistan i 
katalogen så visas titeln högerställd istället för 
vänsterställd, vilket gör att det som visas av titeln 
blir obegripligt om man redigerar en reservation 
som hör till en lång titel. 

11012  Inställningen ”Utlämnande enhet: 
Låntagarens hemenhet” ger fel 
giltighetstid på reservation 
mellan enheter 

Circulation\ 
Reservations 

Reservation får giltighetstid 14 dagar när man 
har inställningen Utlämnande enhet: Låntagarens 
hemenhet och när man reserverar en titel till en 
låntagare med en annan hemenhet.  

10087  Dialogen för pin-kod i självbetjänt 
utlån har bara plats för 8 tecken 

Circulation\ 
Self Service 

I dialogen för fråga om (pin-)kod i 
självbetjäningen är det nu bara plats för 8 
tecken. Det är möjligt att spara längre 
säkerhetskoder för låntagaren, men dessa kan då 
inte logga in om självbetjäningen kräver kod. Så 
har det inte varit i tidigare versioner och kunden 
måste nu ändra koden för alla berörda låntagare. 

1862  Generella fjärrlånsmeddelanden 
visas inte under ”Alla 
meddelanden” 

Routines\ 
Messages 
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7910  Rapporter: Plocklista för 
exemplar med status 
”Reserverat” som ska sändas till 
annan enhet ger stacktrace om 
man väljer ”Uppdatera 
exemplarstatus till Reserverat-
under transport” vid 0 träffar 

Routines\ 
Statistics 

Om jag kör rapporten ”Plocklista för exemplar 
med status ”Reserverat” som ska sändas till 
annan enhet” och får 0 träffar så är det ändå 
möjligt att trycka på knappen ”Uppdatera 
exemplarstatus till Reserverat-under transport” 
vilket ger stacktrace: StartIndex cannot be less 
than zero. Parameter name: startIndex 

9728  Svensk text ska visas i rapportens 
kolumnhuvud 

Routines\ 
Statistics 

Översättningar till kolumnrubriker i rapporten 

9754  Fråga D11, E-böcker, borde 
redovisas med ett betydligt större 
antal poster 

Routines\ 
Statistics 

Böcker i E-media-form redovisas med 10 stycken, 
det finns över 13000 i basen  

9775  Justering av villkor för e-ljudbok 
från Btj 

Routines\ 
Statistics 

Btj använder begreppet E-Ljudbok för 
strömmade e-böcker istället för Ljudbok 

9778  Ta bort uppgift om 31 december i 
rapporten för uppgift om 
referensbestånd 

Routines\ 
Statistics 

Alla beräkningar ska ske i förhållande till den 
siste i valt datumintervall i rapportens 
filterinställningar 

9812  Svensk statistik, fråga 10, delfråga 
Bild, grafiska och kartografiska 
dokument, elektroniska titlar 
behöver justeras 

Routines\ 
Statistics 

D29 bestånd av poster för elektroniskt bild- och 
kart-material behöver justeras för handritade 
kartor 

9964  Svensk statistik. Komplettering av 
utsökning av talböcker 

Routines\ 
Statistics 

000 pos. 6 och 7 = mm och 007 = co  

9969  Svensk statistik, Fråga 10, 
delfråga D33 redovisar inte 
bestånd av poster för elektronisk 
resurs 

Routines\ 
Statistics 

Delfråga D33, bestånd av poster för elektronisk 
resurs redovisas inte 

11413  Statistik för utlån och omlån ger 
stacktrace när det görs urval i 
Målgrupper 

Routines\ 
Statistics 

Statistik ”Utlån och omlån”, ett urval på 
Målgrupp ger stacktrace 

11778  Svensk statistik, fråga 10: 
Delfrågor som har filter på patent 

Routines\ 
Statistics 

Kod för patent ska kontrolleras mot 4 olika 
positioner. Nu kontrolleras bara mot en position. 

11779  Svensk statistik fråga 10, 
delfrågor som filtrerar bort 
mikroformer 

Routines\ 
Statistics 

Fel i frågor som filtrerar bort mikroformer 

11861  Får inte gör ändringar i 
låntagarens uppgifter i webbsök 

Web Låntagaren får inte ändra sina egna uppgifter 
under Mig&Mitt. 

6355  Går inte att reservera titlar under 
inköp i mobilwebben 

Web\ 
Mobilweb 

Det går inte att reservera titlar som är under 
inköp i mobilwebben, detta går i vanliga 
webbsök. Knappen Beställ är inaktiv. Därsom 
boken är under inköp måste den först läggas i 
komihåglistan innan den kan reserveras i 
mobilwebben. I vanliga webbsök kan boken 
reserveras direkt. 
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