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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. 

 

Ny og forbedret funksjonalitet 
Statistikk 
Denne versjonen har en helt ny statistikkmodul. Hovedsakelig inneholder den funksjonalitet 
for å kunne ta ut årsrapportering til ABM-utvikling, noe som nå kan gjøres med bare tre 
museklikk. 

Forutsetningen for at dette skal virke er at biblioteket er riktig registrert. Derfor er det nye 
elementer i skjermbildet for bibliotekdetaljer, hvor du bl.a. skal angi hvilket skjema du skal 
rapportere på. Du må også sikre at biblioteket er registrert med riktig postnummer. 

Den nye statistikkmodulen har muligheter for å lagre ABM-statistikken i ulike formater, bl.a. 
Microsoft Excel - samt å kunne skrive den ut. 

I tillegg til årsrapporteringen kan du ta ut detaljerte statistikker på bestand, tilvekst, avgang 
og antall bøker du har fått fra Kulturfondet. 

  

Nasjonalt lånekort 
Lånerregisteret har nå fått funksjonalitet for å kunne bruke Nasjonale lånekort. Det 
innebærer at Mikromarc har kontakt med Nasjonalt lånerregister, og kan laste opp og ned 
låneropplysninger derfra. Denne opp- og nedlastingen går nå som en Windows-tjeneste 
("service") i bakgrunnen. Oppdaterte låneropplysninger hentes ned ved å skanne eller taste 
inn låner-strekkode (lånernummer) eller fødselsnummer og klikke på Hent-knappen. 

 

Multiserver 
Dine katalogdata kan gjøres tilgjengelige for andre bibliotek via den nye Multiserveren som 
leveres med denne versjonen. Den bruker protokollen Z39.50. Multiserveren settes opp ved 
hjelp av en konfigurasjonsfil, og du bestemmer hvilke databaser og kataloger den skal kunne 
lese fra, og dermed hvilke katalogposter den skal kunne formidle ut. 

 

Websøk og Web-konfig 
Det er laget ny funksjonalitet i Web-konfig som gir deg nye muligheter til å konfigurere 
bibliotekets Websøk: Den siden som åpnes når du klikker "Om oss" i venstremenyen kan nå 
redigeres i en egen html-editor. Editoren åpnes ved at du velger "Om oss"-siden i en 
nedtrekksliste i verktøylinjen, og deretter klikker midt i siden som skal redigeres. 

Du kan også velge å fjerne hele venstremenyen og toppen av Websøket, slik at det blir mulig 
å legge Websøket inn i en egen ramme ("frame") f.eks. i kommunens eller skolens 
hjemmeside. 



 

 

I selve Websøket er det mulig å søke videre i Wikipedia når du har fått en treffliste på søk i 
biblioteket. Det er dessuten lagt inn muligheter for å sortere listen over egne lån og 
reserveringer når du er innlogget i Meg&Mitt. 



 

 

 

Feil som er rettet 
Id Modul/del av systemet Feil eller endringsønske 

2074 Dokumentasjon Dokumentere i hjelpen hvordan flytte eksemplarer 

2576 Generelt Modul-menyen: Det går ikke an å velge Skranke med hurtigtast (Alt ++) 

2657 Generelt Applikasjonen henger ved utskrift av utlånsmeldinger 

2687 Generelt Endring av strekkode hindrer lukking av dialog 

2577 Katalog Søk på siffer som del av tittel gir ikke treff 

2578 Katalog Søk på årstall blir feil 

2579 Katalog Ingen treff på poster der tittelen består av ett siffer 

2580 Katalog Materialtypeikonet blir feil 

2583 Katalog 008 Informasjonskoder kan være usynkronisert med materialtype 

2589 Katalog Enkeltsøk med mer enn ett mellomrom mellom ordene går veldig tregt 

2591 Katalog Katalog takler ikke søk på: ˜ˆˆ 

2592 Katalog Fiks av undoknappene i kurven i katalog 

2624 Katalog Endre ledetekster fra Aldersgruppe til Brukergruppe 

2656 Katalog Søk krasjer hvis søkestrengen inneholder / og søkekoden er definert med sql 

981 Katalog - Søkekoder Kolonnene har uforståelige navn 

1154 Konvertering MM2 - MM3 Feil ved konvertering av tabellene leArchiveDetails og leArchiveMaster 

2559 Lånerregister Låner-> Midlertidig adresse for brev kan ikke brukes fordi dato-intervallet ikke kan lagres 

2367 Websøk Kundens nettleser/webmail som ligger bak Mikromarc3-klienten vises i enkelte deler av 
Mikromarcs gui 

2593 Websøk Sorteringen på nyhetssiden er feil 

2594 Websøk Søk fra forsiden i websøket søker i alle kataloger 

2620 Websøk Forsidelistene søker i flere enheter 

2713 Websøk Syndetics feiler 
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