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Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato 

Mikromarc 3.1.1.0  2. feb. 2009 

 

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 
Utlån 
Ved konvertering av svenske databaser fra Mikromarc 2 til Mikromarc 3 blir nå 
fødselsdato og -nummer konvertert til riktig personnummer og validert (#2381). 

Når et reservert eksemplar blir levert inn, vil meldingen om reserveringen også 
inneholde hvilken klasse den låneren som skal ha eksemplaret går i. Slik kan 
eksemplaret raskere formidles til rette person (#2362). 

Det er også lagt inn en varsling (gul varseltrekant) når et lånernummer skannes 
inn og det er notert et internmemo (en intern note) på denne låneren. Da kan 
skrankepersonalet åpne lånerdetaljene og se på noten (#2511). 

Utlånsmeldinger 
Det er nå ikke lenger mulig å endre meldingsoppsett som er laget ved andre 
bibliotekenheter enn den du er logget på. Dette for å unngå at andre enn du 
selv endrer dine oppsett (#2361). 

Katalog 
For å unngå feil er det nå en sperre for å kunne slette poster som andre 
bibliotekenheter har eksemplarer på. Forsøk på dette vil gi en feilmelding 
(#2469). 

Det er lagt inn en ny funksjon for å fjerne dublettposter, og alle eksemplarene 
som hører til de ulike postene som fjernes blir samlet på den ene posten som 
beholdes (#1028). 

En utskrift av eksemplarene tilhørende en post (fra fanekortet F2 Eksemplar) får 
nå tittelen på posten i overskriften (#2217). 

Dokumentasjon 
Online-hjelp og brukerveiledning er oversatt til svensk (#2387) 

 

New and improved functionality 
Circulation 
When converting Swedish databases from Mikromarc 2 to Mikromarc 3 the social 
security number will now be deduced from the date of birth and additional 
person's number (#2381). 



 

 

When a reserved copy is returned, the message about the reservation will 
contain which class the new patron attends. This makes it easier to pass the 
copy on to the right person (#2362). 

 

A warning sign has also been added, which is shown when there is an internal 
note attached to a patron. Then the staff can open the details about the patron 
and read the note (#2511). 

Messages 
One is now prevented from overwriting a message setup that has been created 
at another library unit (#2361). 

Catalogue 
To prevent mistakes, it is not possible to delete records where other library units 
have copies. If you try this, you will get an error message (#2469). 

New functionality has been developed to remove duplicate records from the 
database. All copies of the removed records will be transferred to the one record 
that is beeing kept (#1028). 

A printout of the copies belonging to a record (from tab F2 Items) now has the 
title of the record in the heading (#2217). 

Documentation 
Online help and user manual have been translated into Swedish (#2387).



 

 

Feil som er rettet (bugfixes) 
Id Module Title 

2504 Web Ytelsesoptimalisering ved lange trefflister i websøk 

2508 Web Forsidelistene i websøk skal søke på standard virtuell enhet 

2518 Web Søk->Intelektuell nivå(kombinasjon), feiler 

2519 Web Aktuelt->Nyheter,Feildefinert søkekode KA_NYTT 

2520 Web Meg & Mitt->Logge inn->Kontakt bibliotek, på engelsk 

2528 Web Websøk, valg av materialtype. Lister ut () for ikke i bruk, (1) for i bruk. 

2351 Win Enkelte søk med parantes krasjer mikromarc 

2377 Win Bytte fra Skrankebildet til Katalog går for tregt 

2468 Win Tekstoversettelser kommer ikke frem 

2334 Win/Catalogue Ved valg av materialtype ved registrering, fulgte ikke riktig informasjonsfelt med dvs. 008 

2482 Win/Catalogue Det skal ikke være mulig å fjerne Forfatter- og Tittelkolonnen 

2499 Win/Catalogue Feil (feilmelding) ved gjennoppretting av scrappet tittel 

2503 Win/Catalogue Det er mulig å slette andres eksemplarer - del 2 

2506 Win/Catalogue Ytelse: Det er et merkbart delay når en klikker på en post i trefflisten i katalog 

2515 Win/Catalogue 'Ny katalog' som registreres vises ikke under valg ved 'Lagres i katalog' 

2523 Win/Catalogue Innsyn - Innsynsdata blir borte 

2532 Win/Catalogue Ved utskrift av eksemplarlisten kommer bare de første kolonnene med 

2495 Win/Catalogue/Authority Autoritet, Hurtigtaster er ikke dokumentert i hjelp. 

2366 Win/Circulation/Borrowers Søke låner basert på navn går tregt 

2475 Win/Circulation/Borrowers Lånerdetaljer > oversikt over lån > Kolonneoverskrift er feil 

2497 Win/Circulation/Borrowers Feil forfallsdato ved fornyelser med utlånsbetingelser 

2516 Win/Circulation/Borrowers Lånere mister fokus på aktive 'Bibliotekenheter' når du går fra 'Lånere' til 'Skranke' og tilbake til 
'Lånere' 

2486 Win/Circulation/Desk Feil i antall utlån på skrankeskjermbildet for utlevering 

2531 Win/Circulation/Desk Skranke->Utskrift av innleveringskvittering feiler 

2517 Win/Circulation/Receipt design Kopiering av innleveringskvittering feiler 
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