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Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato 

Mikromarc 3.3.0.1 Planlagt feilretting 22. februar 2010 

 

Denne versjonen er en mellomversjon som først og fremst inneholder planlagt feilretting og 
tekniske tilpasninger og forbedringer. 

 

Tekniske forbedringer 
Det er gjort noen tekniske forbedringer og tilpasninger i systemet: 

 Ved import av MARC-poster vil nå alle kontrollfelt-verdier beholdes fra den importerte 
posten, også de som angir materialtype. Systemet vil sette den materialtypen som 
stemmer med den interne materialtype-tabellen, og sette "ukjent materialtype" dersom 
det ikke finner noe samsvar. 

 Det er lagt inn proxy-støtte for klienten. Innstillingene hentes fra maskinens Internet 
Explorer-konfigurasjon. 

 Det er gjort tilpasninger i skrankemodulen for å kunne støtte RFID-programvare som 
brukes til utlånsautomater. 

 Det er gjort forberedelser for å støtte oversettelser til engelsk språk i skjermtekster. 

 Websøket har fått forbedret ytelse ved hjelp av noen optimaliseringer. 

 

 

 



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

3536 Websøk Søkeresultat med 'Enkelt søk' og ’Forfatter’, vises ikke når du velger en annen fane, for eksempel 
’CCL-søk’. 

3570 Websøk Oribi bruker mye ressurser og kan gi timeout 

3502 Websøk Feil i huskelista 

3559 Websøk Websøk krasjer ved lang referanser 

3525 Generelt Trykkfeil på engelsk i hovedmenyen: Admistration 

3555 Generelt Bruk av språkparameter feiler 

3560 Generelt Feil med repeterbare felter i multiserver 

3435 Katalog Bør kunne legge inn nye eksemplarer med status "Kjøpes inn" 

3534 Katalog Søk: valg av egen kolonne for eksemplar gjør at flere eksemplarer ikke vises. 

3549 Katalog Utskrift av treffliste 

3348 Katalog Eksemplarer på sammenslåtte poster vises ikke etter sammenslåing 

3530 Katalog Registrering på dokument-fanen feiler ved registrering av $(b, c,..) i tittelfeltet (ny funsjonalitet i 
3.3.0.0) 

3556 Katalog Videresøk på språk fungerer ikke 

3558 Katalog Utskrift av eksemplar trefflista 

3561  Katalog Eksemplarlisten viser amerikansk datoformat 

3233  Katalog Periodika: 007-feltet blir ødelagt ved import 

3551 Utlån ciServiceHistory innehåller fel värden i IntellectualLevel, LiteraryForm och BorrowerGroupId 

3529 Lånerregister Tatt bort uriktig feilmelding i ’Purr alle’ 

3528  Lånerregister Nasjonalt lånekort-lånere blir ikke oppdatert 

3562 Utlånsmeldinger Feil i navngivning av nøkler i propertysystemet for meldingssenter 

3564 Utlånsmeldinger Maler for klassepurring vises ikke ved oppr./endr. av meldingsoppsett 

3566 Skranke MM3 respekterer nå sperret låner og utløpt lånekort ved utlån 

3572 Skranke Innlevering: Feil dersom man endrer status på innlevert eks. uten å ha valgt en ny status 

3547  Skranke Utlånsbetingelse: Ikke tillat fornyelse virker ikke (helt) 
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