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Ny og forbedret funksjonalitet 
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i 
hjelpen eller brukerveiledningen for ytterligere detaljer. 

Katalog 
I katalogen er det kommet ny funksjonalitet for redigering av katalogposter. Du finner den på 
fanekortet MARC i Katalogmodulen. Her finner du nå en ny verktøylinje over katalogposten 
hvor du bl.a. har mulighet for å angre ting du har gjort og sette inn nye hoved- og delfelter. 
Repeterbare felter kan du nå også flytte opp og ned. Du kan også merke flere felter, ved å 
bruke Ctrl- eller Shift-tasten og musepekeren (standard Windows). Alle de merkede feltene 
kan så slettes på én gang. 

Det er innført en ny søkekode "EXLOANTYPE" som søker på utlånstypen til eksemplarer 
knyttet til posten, d.v.s. du kan finne alle poster som har minst ett eksemplar av angitt 
utlånstype. 

I trefflisten kan du nå velge å se to kolonner som begge beskriver hyllesignaturer: Kolonnen 
"Hylle" viser de hyllesignaturene som finnes på eksemplarene (pålogget enhets eksemplarer 
først), mens kolonnen "Sign" viser postens hyllesignatur i felt 090 eller 096. 

Trefflisten kan også sorteres på mer enn én kolonne ved å bruke Shift-tasten, og i tillegg til 
vanlig utskrift kan du også eksportere trefflisten til Excel. 

 

Lånere 
Lånernes lånehistorikk kan nå lagres per låner i stedet for bare per lånergruppe. Du kan gå 
inn på en enkelt låners persondetaljer og krysse av for at vedkommendes historikk skal tas 
vare på. 

Det krysset vil gjøre at disse lånerne får et ekstra fanekort i sin detaljvisning 
("Lånehistorikk") hvor alle lån listes opp og også kan søkes frem på dato og/eller fritekst. 

På Konto-fanekortet er det nå mulig å legge inn gjeld og beløp til betaling manuelt (i tillegg til 
den som blir generert automatisk). 

Det er gjort ytterligere forbedringer i funksjonaliteten for lånerimport, ved at dublettsjekken 
nå kan settes opp til å kontrollere på flere bestemte felter rangert eller samtidig. 

Funksjonalitet for å sperre lånere automatisk ved kjøring av erstatningskrav er nå også på 
plass. 

 

Utlån 
Gebyrer er blitt ytterligere spesifisert når det gjelder "Pris per eksemplar"- innstillingen i 
Utlånsbetingelser; det er lagt inn et maks.-beløp for overtidsgebyr, samt en avkryssingsboks 
for om stengte dager skal telles eller ikke. 

 

Fjernlån 
I trefflisten for fjernlånssøk i katalogsøkebildet i skranken finnes det nå en egen knapp for 
hvert treff for å sende av gårde en fjernlånsbestilling direkte til eierbiblioteket. Bestillingen 



går som en NILL-bestilling, og vil samtidig opprette en fjernlånssak i ditt eget system. NILL-
kvitteringen og alle andre meldinger vil deretter kobles til denne saken. 

Det er laget funksjonalitet for at du kan låne ut publikasjoner til andre bibliotek ("fjern-
utlån"). Det betyr at andre bibliotek kan bestille i ditt Websøk, eller per NILL-bestilling. Alle 
bestillinger vil dukke opp i modulen Meldinger, hvor publikasjonene kan reserveres eller 
kopibestillinger håndteres. Du kan kjøre en egen rapport (i modulen Rapporter) over 
reserverte titler med eksemplarer tilgjengelig på hylla, slik at du får formidlet disse. 

Mot den svenske nasjonale basen LIBRIS er det nå laget integrasjon, slik at du kan bestille 
fjernlån fra svenske bibliotek som bruker tjenesten. 

 

Websøk 
"Hvem har boken?": I interne fagbibliotek kan det være fornuftig at andre lånere kan se 
hvem som har lånt bestemte publikasjoner inn til seg. Dette er det nå mulig å sette opp i 
Konfigurasjon, slik at lånerne kan se dette for hvert eksemplar. 

Det er laget et eget bestillingsskjema for bibliotek som logger seg på og vil bestille fjernlån 
fra ditt bibliotek. 

Avgrensning på språk i "avansert søk" er nå rettet slik at du kan søke på navnet på språket, 
f.eks. "tysk". ISO-standarden for språkkoder støttes for nob (bokmål), nno (nynorsk) og nor 
(tidligere brukt kode). 

 

Statistikk og rapporter 
Det er laget en del nye rapporter; mange av dem er knyttet til annen funksjonalitet som også 
kom i denne versjonen. Av disse kan nevnes: 

• Uavhentede reserveringer 

• Sperrede lånere 

• Inaktive lånere 

• Utlån på topp 

• Reserveringer på topp 

• Eksemplarer etter statuskode 

Rapportene kan avgrenses på datointervall og en del andre relevante parametre. I tillegg er 
det laget noen nye avgrensningsmuligheter for statistikk på bestand, tilvekst og avgang.



Feil som er rettet 
 

Endringer 
Id Modul  Beskrivelse

4372 Lånebetingelser Maks.beløp på forseningsavgifter per dag. 
4270 Skranke Kvitterings- og følgeseddelskrivere må være pr maskin. 
4321 Lånerimport Mulighet for prioritering og valg av duplikatsjekkfelter 
4322 Lånerimport Lagre filnavn og feilfilnavn i oppsettet 
4323 Lånerimport Annen sorterting på entries i nedtrekksmeny i feltlistevinduet 
4335 Lånerimport Alfabetisk sortering av felter i nedtrekkslistene i preview 
4367 Låner Låners lånehistorikk (boken kommer) 
4370 Låner Utskrift av liste med låners lån skal defaulte til standard kvitteringsskriver, ikke default printer 
4052 Fjernlån Det må være mulig å sette saker til "Avbestilt" uten å sende e-post 
4171 Fjernlån Libris-integrasjon 
4239 Fjernlån Fjerne knapp "Velg bibliotek" når man ikke har rettigheter 
4373 Lånebetingelser Ny lånevilkårsinnstiling for å eksludere dager da bibliotek har stengt 
4442 Lånehistorikk Visning av "Handlinger" 
4275 Katalogsøk Ny søkekode EXLOANTYPE 
4230 Katalog Ytelsesforbedringer i katalog 
4362 Katalog Ny MARC-editor 
4374 Katalog Det skal være mulig å sortere på flere kolonner i trefflisten 
4377 Katalog Import av MARC-tekstfiler 
4250 Katalog Endringer i Multiserver.  Innstillinger for materialtype er fjernet fra konfigurasjonen 
4273 Win ISBD skal også vise hyllesignatur 
3110 Web Webbsök - Vem har boken? 
4286 Web Fjernet SubList  fra trefflisteinnstillingene  
2393 Database Nedlasting av base Bibliotek via kommandolinje 
4269 Katalog Hyllesignatur vises fra alle eksemplarer 
4368 Katalog Emnesøk bør bare høyretrunkere 

   
   



Feilrettinger 
Id Modul  Beskrivelse

4422 Fjernlån Forfallsdato blir ikke satt ved utlån 
4425 Fjernlån Fjernlånssøk tar ikke hensyn til MARC-Syntax feltet på eksterne bibliotek 
4427 Install Installasjonen mangler signatur 
3782 Web Valg av språk i websøk 
4260 Web Reservering fra web krasjer hvis det finnes en tom enhetsgruppe 
4263 Web Reservering: Det skal være standard å kunne slette reserveringer direkte fra M&M 
4311 Web Liten visningsfeil i Meg & Mitt 
4382 Web Felles websøk synliggjøring av  alle enheters aktiviteter/eksemplarer 
4284 Multiserver Lenken fra multiserver til detaljvisning i web viser ikke alle eksemplarer 
4318 Multiserver Multiserver: Feilmelding ved start av tjeneste 
4441 Fjernlån Endring av bestillingstype etter mottak 
1421 Basebibliotek Nedlasting av base bibliotek krasjer MM3-klienten 
4432 Enheter Mulig å endre kalenderinnførsler 
2910 Katalog Vidaresökning ger noll träff när det finns komma i slutet av frasen 
3033 Katalog Sökning på diakriter 
4046 Katalog Avgrensing søk med materiale lagrer ikke å velge alt. 
4255 Katalog Vis titler i indeks ved søk er grå 
4274 Katalog Utlånstyper lastes svært tregt på enkelte baser. 
4280 Katalog En skal ikke trenge å skrive mellomrom før og etter søkeoperator 
4281 Katalog Dobbeltklikk i eksemplarfanen åpner ett eksemlar uansett om en trykker på selve eksemplaret eller ikke 
4283 Katalog Svært tregt søk på store baser med mange treff ved MML 
4285 Katalog Visning av utlånstype oppdateres ikke ved blaing mellom eks. 
4366 Katalog Hurtigtaster for sletting av eksemplar fungerer ikke 
4420 Katalog Katalog: Feil med 000 felt i eksternsøk 
3208 Låner Automatisk sperring av lånere  
4309 Fjernlån Fjernlån: Noen NILL-meldinger kommer inn i Meldinger 
4310 Fjernlån Fjernlån: Meldinger sendt til et biblioteks NILL-adresse får status som fjernlånsmelding 
4317 Fjernlån Krasj i utskrift av griden i fjernlånsmodulen 
4340 Fjernlån Fornyelse. Dersom man tillater å overskride maks antall fornyelser vil fornyelser alltid lykkes 
4353 Fjernlån Fjernlån: Utskrift virker ikke alltid like fint 
4339 Nasjonalt lånekort Nasjonalt lånekort : Sjekk mot FL-serveren ved opplasting av lånerdata 
4428 Nasjonalt lånekort Slettede nasjonale lånere blanker ut lånerinfo 



1729 Lånerimport Import av klasser 
2481 Lånerimport Må registrere reg-by og mod-by samt ditto -date ved lånerimport 
3134 Lånerimport Välja låntagargrupp/enhet som standard vid import 
3162 Lånerimport Fel vid låntagarimport när postnr och postort ligger i samma fält 
4166 Lånerimport Import med sjekke av kombinasjon av navn og fødselsdato fungerer ikke 
4265 Lånerimport Mangler mulighet til å resize importvinduet 
4324 Lånerimport Første felt i fila kan ikke være blankt 
4325 Lånerimport Sperrede lånere får sperringen opphevet ved import 
4336 Lånerimport Sperrede lånere får sperringen fjernet 
4354 Lånerimport Visning av feltet Localkey 
4264 Reservering Lånersøk kommer opp i Reservasjoner om en aktiv låner finnes i skranke. 
4305 Selvbetjent automat Fem forskjellilge problemer meldt inn fra Sverige  
4371 Selvbetjent automat Programmet krasjer når man avslutter hvis man kun har tilgang til selvbetj.utl. 
2489 Epost Mangler Svar-til-e-post-adresse 
4268 Statistikk/Rapport Uavhentede reserveringer 
4277 Statistikk/Rapport Utlån på topp 
4278 Statistikk/Rapport Reserveringer på topp 
4375 Statistikk/Rapport Sortering og  justering av kolonne bredde på utskrift i rapporter/statistikk 
4369 Statistikk/Rapport Endring i Bestand, Tilvekst, Avgang 
4376 Statistikk/Rapport Beståndsrapporten 
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