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

 

Ny og forbedret funksjonalitet 
Innlogging 
Du kan nå lage deg ulike innloggings-profiler, noe som gjør det enklere å logge seg inn i ulike 
databaser i installasjonen. 

Hvis databasen og Mikromarc-serveren ligger på ulike maskiner, må klokkene på disse 
maskinene gå helt likt. Det er laget en sjekk i programmet på dette, slik at feil kan unngås 
her. 

Generelt 
Skjermtekster er endret slik at alle fastnøkkel-knapper nå heter "Innstillinger" (i stedet for 
"Alternativer"). 

Lenkede poster - for periodika og flerbindsverk 
I denne versjonen er det laget funksjonalitet for å opprette en hierarkisk struktur for et sett 
med MARC-poster, og vise dem i en grafisk tre-struktur. Det finnes en egen fane i 
Katalogmodulen - Lenker - som viser et helt sett med lenkede poster, og hvordan disse 
henger sammen. På denne fanen finnes det også funksjoner for å legge til nye årganger og 
hefter på periodikaposter. 

Lenkingen gjøres ved at MARC-postene har innhold i feltene 760$w og 762$w, som viser til 
postenes ID i felt 001. I tillegg knyttes to andre databaseverdier til postene, slik at de vises 
riktig i tre-strukturen.  

Det er ikke mulig å slette poster som er del av en lenke-struktur, men det er mulig å bryte 
lenker og deretter slette postene. Se mer om lenkede poster i brukerveiledningen eller 
online-hjelpen. 

Oppdatering av gamle poster 
For databaser som har blitt konvertert fra Mikromarc 2 til Mikromarc 3 har postene beholdt 
verdiene som ble brukt i lenke-mekanismen i Mikromarc 2. I oppgraderingen til versjon 
3.3.0.0 vil systemet opprette lenke-feltene beskrevet ovenfor på bakgrunn av disse verdiene. 

Nye ID-nummer 
Postenes ID-nummer ligger i MARC-felt 001, og det er dette feltet det blir henvist til ved 
lenking av poster. For at det skal være korrekt blir det nå generert på nytt ved konvertering 
fra Mikromarc 2 til 3, ikke bare overført fra Mikromarc 2. Den nye posten i Mikromarc 3-
basen dermed ikke vil ha det samme innholdet i 001-feltet som den gamle posten hadde i 
Mikromarc 2-basen. 

Ved import av poster, f.eks. ved søk etter eksterne poster i Katalogmodulen, vil det som sto i 
001-feltet i posten som blir importert kopieres til felt 035, og et nytt, korrekt 001-felt vil bli 
generert. 



 

 

Innkjøp 
Det er laget en tilpasning for Borås bibliotek som skal gjøre det mulig for dem å bestille 
publikasjoner på nett fra Bibliotekstjänst (BTJ), og få opprettet MARC-poster og eksemplarer i 
databasen. Dette er funksjonalitet som etter hvert også skal videreutvikles for norske forhold 
og norske leverandører. 

Websøk 
I Websøket vises nå også lenkede poster ved at det er en grafisk visning av hierarkiet under 
detaljvisningen av posten. Du kan klikke i hierarkiet og åpne de ulike nivåene for f.eks. å se 
årganger og hefter for en tidsskrift-post. 

Noen kunder har ønsket seg en begrenset tilgang til sitt Websøk (f.eks. i et intranett), og 
dette er nå mulig ved å oppgi i modulen 'Konfigurasjon' hvilke IP-adresser som skal tillates. 

I modulen 'Konfigurasjon' er det nå to nye verdier under nøkkelen Unit>Web>CustomStyle, 
kalt MainStyle og PrintStyle. Disse kan redigeres til å overstyre stilarket (stylesheet) for 
henholdsvis skjermvisning og utskrifter av Websøket. 

Web-konfig. 
I Web-konfigurasjonen finnes det nå angre-knapper i verktøylinjen, slik at det blir lettere å gå 
tilbake på endringer du har gjort. 

Katalog 
For å få til en smidigere overgang mellom lånerens lån og eksemplarlisten til en bestemt 
post, er nå standardinnstillingen at "Skjul slettede eksemplarer" ikke er på. Det gjør at hvis 
du går inn på eksemplarlisten vil du også kunne se eksemplarer med status "Tapt utlån", 
"Savnet" osv. 

Funksjonaliteten ved klikk på materialtypeikonet i trefflisten er endret til videresøk ved 
periodika-poster. Alle andre materialtype-ikoner i denne listen er nå kun til info, og du må 
åpne enkeltposten for å endre materialtypen. 

Det er lagt inn en ny søkekode for eksemplarstrekkode (EXBAR). 

Selvbetjent 
Det er gjort en endring slik at det blir mulig å låne bøker i Selvbetjent-modulen, selv om de 
ennå ikke er innlevert (slik det var i Mikromarc 2). Dette gjelder imidlertid bare hvis 
publikasjonen ikke er reservert, eller av annen grunn ikke kan lånes ut. 

Statistikk 
Det er laget noen nye statistikker som kan kjøres i statistikkmodulen: 

o Liste over reserverte titler med tilgengelige eksemplarer 

o Førstegangslån per materialtype (d.v.s. antall utlån, ikke fornyelser, fordelt på 
materialtyper) 

o Fornyelser per materialtype  

o Liste over lånere med gjeld 

o Lånere fordelt på status (denne finnes bare i svensk versjon) 

 



 

 

 

Feil som er rettet 
 

Id Modul/del av systemet Feil eller endringsønske 

3059 Installasjon Installeringsscriptet - feil ved opprettelse av tom base 

3067 Web WebSøk->Meg & Mitt->Endre (Persondata), Det er ikke alle lånere som har noe på adresse1 eller 
adresse 2, derfor så kan ikke dette være obligatorisk. 

3069 Web WebSøk->CCL-søk->Bruk Søkekoder, Opera og IE fungerer utmerket, men i Firefox og andre 
henger lenka igjen når man drar over til vinduet. 

1367 Katalog Feil i 000 feltet ved lagring av LIBRIS post 

3074 Katalog Kontrollfelter lagres ikke ved opprettelse av ny post 

3135 Katalog Katalog - uppdatering av träfflista vid sökning mot Libris går trögt 

3140 Katalog Katalog - dubblettkontroll mot MARC-fält 035 fungerar ej 

3141 Katalog Katalog - inkonsevens och problem i marcfält 001 

3201 Katalog Søk i flere subfields gir ikke treff 

3202 Katalog Når en velger ny post i katalog, vil evt. ulagret post overskrives uten advarsel 

3299 Katalog Periodika -> Feil indikatorer på felt i svensk versjon 

3211 Lånere Forny valgte-funksjonen i låners lån fungerer ikke 

3310 Lånere Nasjonalt Lånekort: PIN-kode er obligatorisk i Mikromarc 3 og bør ikke være det 

3206 Utlånsmeldinger Meldingssenter - treghet når man har mange klasser 

3207 Utlån/Skranke Utlånsbetingelser: Teller opp alle lån, ikke bare lån med denne betingelse 

3209 Utlån/Skranke Utskrift av følgeseddelen feiler 
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