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Dette dokumentet er delt i to; første del beskriver ny og forbedret 
funksjonalitet, andre del er en liste over feil som er rettet i denne versjonen. 

This document contains two parts; one describing new and improved 
functionality, the second part is a list of bug fixes (only available in Norwegian). 

 

Ny og forbedret funksjonalitet 
Denne versjonen inneholder i hovedsak forbedringer på hastighet og ytelse, 
samt andre feil som er funnet i forrige versjon. I tillegg har den noen 
forbedringer i funksjonalitet. 

Katalog 
Bedre ytelse/hastighet bl.a. ved at "søk mens du skriver" er forbedret. 

Lånerskjermbildet 
Det er mulig å velge å se lånere som ikke er registrert i noen klasse; dette er 
nyttig for skolebibliotek for enkelt å kunne rydde i lånerregisteret. Menyvalg for 
å legge til, endre og slette er tilgjengelige i høyreklikk-menyer, og klasse og 
lånergruppe for merket låner vises i adressefeltet under lånerlisten. 

Generelt 
Det er mulig å teste ytelsen ved hjelp av en knapp i skjermbildet "Om 
Mikromarc" som finnes i Hjelp-menyen. Websøk, Selvbetjent og 
Administrasjons-modulene har fått justeringer i tekst og grensesnitt. 

 

New and improved functionality 
This version contains mainly improvements in speed and performance, in 
addition to bugs that were found in the previous version. It also has some 
improvements in functionality. 

Catalogue 
Better performance/speed as "search while typing" has been improved. 

Borrowers 
It is possible to select only borrowers that are not in a class; this is useful for 
school libraries for tidying up their borrower index. Menu options for adding, 
editing and deleting are available in right click menus, and the class and 
borrower group of the selected borrower is visible in the address field below the 
list. 



 

 

General 
The performance can be test with a new button in the screen "About Mikromarc" 
that is available in the Help-menu. Websearch, Self service and 
Administration-modules have got adjustments in text and interface. 

 



 

 

Feil som er rettet (bugfixes) 
 

Id Module Title 

1688 Web Websøk, eks. fra læremiddel avd. vises utilgjengelig 

2324 Web Uoversatt tekst på engelsk (vises på norsk) 

2370 Web Når en blar gjennom postene i detaljvisningen oppdateres ikke eksemplarstatus 

2444 Web Forfallsdato vises ikke i detaljvisningen 

2276 Win/Administration/External libr Eksterne Bibliotek->Last ned bibliotekliste fra fil. feiler. 

2278 Win/Administration/External libr Bibliotek Enheter->Opprett ny filial og 'kopier fra overordnet enhet'. feiler 

2417 Win/Administration/External libr Mikromarc feiler under nedlasting av basebib 

2298 Win/Administration/Libraries Administrasjon->Bibl. enheter -> ny avdeling feiler hvis ikke parent nummer finnes. 

2322 Win/Administration/Libraries Enhet lagres ikke uten Library type 

2336 Win/Administration/Libraries Innlegging på kalender/åpningstider låste seg 

2388 Win/Administration/Libraries Bibliotek Enheter-> Ny filial , feiler 

2453 Win/Administration/Users Administrasjon->Brukere, husker siste aktiv bruker 

1799 Win/Catalogue Innstillinger i katalogbildet nullstilles 

2331 Win/Catalogue Søk mens du skriver i Katalog huskes ikke mellom kjøringer av programmet 

2373 Win/Catalogue Lasting av katalog er svært tregt første gangen 

2429 Win/Catalogue Feil i elektroniske dokumenter i katalogoppsett 

2437 Win/Catalogue Materialtypevelgeren i Katalog: Problemer med duplikate innførsler, valg av type 

2439 Win/Catalogue Disketten blir ikke alltid korrekt aktivert når du endrer marcposten. 

2451 Win/Catalogue Katalog->Ekstern søk->Materialtypene vises ikke i søkesiden 

2409 Win/Catalogue/Authority Irriterende plinging i autoritestmodulen hver gang man klikker på en term 

2443 Win/Catalogue/Authority Slå sammen termer og henvisninger kan "gå i ring" 

2317 Win/Catalogue/Search codes Søking på eksemplarstatus for svensk base feiler 

2150 Win/Circulation Ikke aktive MM2-lånergrupper vises i lånersøk 

2311 Win/Circulation Utlån av bok som allerede er lånt ut til annen låner feiler hvis eks. tilhører annen enhet 

2424 Win/Circulation Utlån->Skrankevalg og utlånsalternativer->Låner, lagres ikke informasjon 



 

 

Id Module Title 

2446 Win/Circulation Utlån->Fornyelse->Venteliste, feiler:'Endre en reservering','Slett en reservering' og 'F6 
låner' 

2395 Win/Circulation/Borrowers Utlån->Lånere-> hurtigtaster E for Endre låner feiler 

2407 Win/Circulation/Borrowers Utlån->Lånere->Lån, her feiler doble klikk på eksemplar som er i utlån 

2418 Win/Circulation/Borrowers Utlån->lånere->Slett lånergruppe, sender ikke riktig feilmelding hvis lånerer finnes. 

2420 Win/Circulation/Borrowers Utlån->Skranke meny->Vis låneropplysninger, viser info fra siste aktive låner 

2461 Win/Circulation/Borrowers Utlån->Låner, låner med reservering kan slettes 

2274 Win/Circulation/Desk Utl.meldinger->Endre sendemåte/mal:Får ikke opp ny mal (refresh) 

2325 Win/Circulation/Desk Lån av reservert materiale i Selvbetjent utlån viser reserverende låners navn 

2350 Win/Circulation/Desk Forrige låner blir hengende igjen i Skranken 

2363 Win/Circulation/Desk Innlevering og utlevering skal gå raskere i MM3 

2275 Win/Circulation/Letter design Utl.meldinger->Maler->Redigere kopi 

2313 Win/Circulation/Letter design Skrankevalg-> Standardsspråk for utlånsmeldinger fungerer ikke 

2390 Win/Circulation/Letter design Purring direkt fra låner feiler når du sender den til printer 

2318 Win/Circulation/Loan terms Får ikke fjernet marc-felt fra utlånsbetingelse 

2449 Win/Circulation/Loan terms Utån->Utlånsbetingelser->Skriv ut listen..., feiler 

2448 Win/Circulation/Reservation Utlån->Reservering-kurv, feiler 

2312 Win/Circulation/Self service Mangler mulighet for å velge hvilken IP-adresse SCServer skal bruke 
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