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Produkt Versjon Slippdato 

Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 

 

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. 

Hovedleveransen i denne versjonen er Innjøp (fase 2) og Websøk. 

 

 

Innkjøp 

 

BUDSJETT 

Budsjett-funksjonaliteten er laget for at du skal kunne sette opp et budsjett for biblioteket og 
følge med på hva du har brukt av penger. Du kan fordele budsjettet over flere konti, og i 
hver konto kan du fordele pengene månedsvis etter forventet forbruk ved å velge en 
fordelingsmodell.  

 

PERIODE 

Budsjettet settes opp for en periode. Perioden følger kalenderåret. Det er mulig å ta i bruk 
neste års periode i inneværende år, men du kan ikke lukke en periode før perioden er ute 
(dvs. du kan ikke lukke 2011 før tidligst 1/1-2012). 

 

KONTI 

Hver konto er knyttet til en bibliotekenhet, enten hovedbibliotek eller filial. For å få tilgang til 
en bibliotekenhets konti må brukeren i Mikromarc ha tilgang til bibliotekenheten; dette 
gjelder både tilgang til å se detaljer og bruke kontoen til innkjøp. 

 

VALUTA 

Det finnes en enkel valutahåndtering, der du kan legge inn ønsket valuta og omregningskurs 
manuelt.



WEBSØK 

 

INNLOGGING 

Lånere kan nå logge seg inn øverst til høyre i Websøket, og deretter hele tiden se hvilken 
låner de er logget inn som.  Låneren kan også logge ut herfra. Innlogging er fjernet fra 
venstremenyen. 

 

WEB-KONFIGURASJON 

Web-konfigurasjonen har fått en fastnøkkel-knapp for lett å kunne endre vanlige innstillinger 
for websøket. Fastnøkkelen gir tilgang til tre faner: Generelt, Søk og visning, Reserveringer.  

Generelt: Inneholder farge- og språkvalg.  

Søk og visning: Inneholder blant annet valg for stavekontroll, algoritmer. Her kan du også 
sette opp hvorvidt MARC-fanekortet skal vises på den detaljerte postvisningen, og hvorvidt 
CCL-fanekortet skal vises i det avanserte søket. 

Reserveringer: Inneholder valg knyttet til reserveringsoppsett.   

Fastnøkkelen er et tillegg til venstremenyene og nedtrekksmenyen ”Område” i 
webkonfigurasjonen. 

 

LAYOUT/DESIGN 
- Banner: Websøk-banneret øverst er endret. Den største endringen er at bibliotekets 

navn kommer i hovedfokus. 
- Farger: Du kan nå endre fargen på websøket som helhet fra modulen 

webkonfigurasjon. Det finnes tre fargetemaer: Klassisk (som er den opprinnelige 
standardfargen i websøket), blå og svart.  
 

HUSKELISTE 

Den eksisterende huskelisten i Mikromarc 3 Websøk er videreutviklet. Nå kan lånerne velge 
titler til huskelisten ved å dra titler og slippe dem over huskelista, eller klikke på et 
handlekurv-ikon til høyre for hver tittel i trefflisten. Låneren kan i tillegg hele tiden se hvor 
mange titler han eller hun har lagt til i huskelisten. Videre kan låneren klikke seg inn på 
huskelisten og få følgende nye valg:  

 
- Utskrift: Her kan låneren få ut en utskrift over valgte titler fra huskelista, enten med 

eksemplarinfo eller uten. Låneren kan også velge detaljnivå på den bibliografiske 
informasjonen som følger med.  

- Eksport til fil: Valgte titler i huskelisten kan eksporteres til en fil som kan åpnes i 
tekstbehandling. 

- Lagre til PDF: Låneren kan lagre bibliografisk informasjon på valgte titler som en PDF-
fil. 

 

MATERIALTYPER 

Valg av flere materialtyper: På valg av materialtyper i enkelt og avansert søk kan lånerne 
velge flere på én gang.  

Valg av flere kataloger: På valg av kataloger i enkelt og avansert søk kan lånerne velge flere 
på én gang.  

 

RESERVERING 

Det er nå mulig å slå av muligheten for at lånere kan reservere eksemplarer som har status 
“Tilgjengelig på hylla” fra websøket. Som standard kan fremdeles alle eksemplarer, 
uavhengig av status, reserveres. (NB: I Mikromarc 3.5.1.0 vil dette parametervalget også 
begrense muligheten for at eksterne bibliotek kan bestille eksemplarer som er tilgjengelige på 
hylla.) 



 

 

Katalog 

 

EKSEMPLARSKJERMBILDET 

Av tekniske og designmessige årsaker har vi endret på eksemplarskjermbildet. Det har nå 
blitt bredere, og noen av feltene har byttet plass, men alle funksjonene er der.  

Det har også tilkommet en ny status: «Til bestilling» Denne statusen er dedikert Innkjøp, og 
disse eksemplarene må viderebehandles der. 

 

ETIKETTUTSKRIFT (DESIGNER) 

Dette er første leveranse av etikett-funksjonalitet i Mikromarc 3.  Denne består av en enkel 
utskriftsmulighet for etiketter, og er basert kategorioppsettet og derfor plassert under 
«Katalog – Kategorier» 

Etikettene kan ikke endres, men inneholder: Signatur, Hovedordningsord, Tittel, Enhet og 
Strekkode. 

 

RETTING AV FEIL 

"Skjul eksemplarer fra andre enheter" er rettet slik at den tar med den enheten du er 
pålogget OG alle avdelinger 
 
 

SRU-klient 

 

BIBSYS annonserte i vår at de ikke lenger kan opprettholde full driftsstøtte for Z39.50 og vi 
har derfor gjort det mulig å bruke BIBSYS eksternsøk med den nyere protokollen SRU.  
LIBRIS tilbyr også eksternsøking med SRU. LIBRIS tilbyr basen SwePub bare via SRU, ikke 
Z39.50. 

 

SRU er pr i dag bare en nødløsning når det gjelder søking i BIBSYS. BIBSYS sender ikke 
utlånsstatus med SRU, og det er heller ikke støtte for fjernlånsbestillinger direkte fra 
Mikromarc ved bruk av SRU. Vi forventer at nye baser blir tilgjengelig via SRU i framtida, og 
vil også se på mulighetene for å sende fjernlånsbestillinger med utgangspunkt i søk med 
SRU. 

 

 

Statistikk 

 

NYE STATISTIKKER 

Nasjonalbiblioteket i Norge ønsker at det rapporteres detaljerte tall for fjernlån (utlån og 
innlån) i fag- og forskningsbibliotek. Fjernlån (utlån og innlån) kommer nå med i ABM-
statistikken for fag- og forskningsbibliotek. 

 

RETTING AV FEIL 

Det rettet en del feil i statistikkene. Se oversikten i slutten av dokumentet.



 

OAI-PMH 
I november 2011 lanserer Nasjonalbiblioteket Biblioteksøk, som skal erstatte dagens 
Samkatalog. På sikt skal Biblioteksøk også utvikles til å bli en sluttbrukertjeneste. 
Nasjonalbiblioteket ønsker at langt flere bibliotek avleverer data til Biblioteksøk enn det som 
har vært tilfellet med Samkatalogene. 

 

Nasjonalbiblioteket ønsker å høste data til Biblioteksøk ved hjelp av protokollen OAI-PMH.  
OAI-PMH kan også brukes til høsting/eksport av Mikromarc i andre sammenhenger. 

 

OAI-PMH blir nå tilgjengelig som et tilleggsprodukt til Mikromarc 3 og må bestilles separat fra 
vår markedsavdeling. 



Feilrettinger og mindre endringsønsker 

 

Totalt har vi i denne releasen løst 105 større og mindre saker og nedenfor er det listet opp de 
viktigste av disse kvalitetsforbedringene (unntatt de som er beskrevet ovenfor). Kolonnen ’Id’ 
henviser til trackernr i Bibits sitt endringshåndteringssystem. 

 

Feil og endringsønsker 
ID Modul Tittel 
4647 Statistikk Tall for fjernlån og Websøk lagt inn i alle relevante NB-statistikker 
4909 Statistikk Statistikken ‘Antall unike brukere’ viser feil på unike IP-adresser 
4922 Statistikk NB-statistikken skal vise valgte enheter og de man har tilgang til 
4918 Statistikk NB-statistikk for folkebibliotek.  Avdelingene får default samme 

adresse som den enheten den hører til. 
4921 Statistikk Prosentandel fra kulturfond viser feil 
4995 Statistikk Årsstatistikken viser at det kun er lånt ut voksen skjønnlitteratur  
4586 Statistikk Uavhentede reserveringer: Feil hentefrist 
5020 Statistikk Plukkliste for reserverte titler 
5151 Automat 

(selfcheckserver) 
Låneren skal ikke ha tilgang til fjerninnlevering. 

5274 Automat 
(selfcheckserver) 

Bør returnere lånefrist også når den gir melding «låneren har 
allerede lånt denne boken» 

5262 Automat 
(selfcheckserver) 

Tilbakemeldinger til brukeren er på engelsk 

5221 Automat 
(selfcheckserver) 

Borås: Sperre for maks overtidsgebyr pr eksemplar 

5183 Reservering Endre reservasjonsprioritet på en avdeling på egen enhet feiler 
5169 Låner Sletting av klasse sletter bare lånerne, ikke kontaktene 
5196 Skranke Mulighet for å sette grense for overtidsgebyr pr låner pr dag 
5197 Skranke Mulighet til å legge inn en grense for overtidsgebyr og sperre 

låneren når denne grensen nås 
5199 Skranke Ettergi erstatningskrav på eksemplar som leveres inn 
4955 Katalog/Import Import av poster feiler hvis filen begynner med en post separator 
4966 Katalog Eksemplartelleren i trefflista viser ofte feil 
5000 Katalog Feil i ISBD-visningen.  Det er en feil i ISBD-visningen som gjør at 

korporasjon som emne vises rart 
5015 Katalog Kontrollfelt-verdier må ikke slettes ved bruk av mal 
5074 Katalog Lukking av maksimerte vinduer kan gi systemkrasj 
5131 Katalog Feil ved visning av materialtype, grupperte titler.  Feil 

materialtype vises i trefflisten om man legger till en ny post som 
grupperes  sammen med andre poster. 

5176 Katalog Katalogen ska huske valg av katalog, enheter og medietyper fra 
siste søk. 

5275 Katalog Det er ikke mulig å slette 000 og 008 felter i katalogmal editoren 
4735 Katalog Katalogmaler - Markering av statistikkbærende informasjon 
4996 Katalog Skjul eksemplarer fra andre enheter bør ta med underliggende 

enheter 
5013 Katalog Det bør være mulig å endre kolonner uten å måtte søke først 
5063 Katalog 008 kontrollfelteditoren flytter all informasjon et felt til høyre 
5110 Katalog Val av enheter, kataloger och materialtyper sparas inte mellan 

inloggningar 
5147 Katalog Nytt eksemplar får ikke noen default hyllesignatur 



5294 Katalog Nytt eksemplar - det er ingen begrensning på maks antall nye eks 
5296 Katalog Registrering av antall eksemplar har ingen grense 
4750 Fjernlån Feil status ved innlevering og videresending til annet bibliotek 
4989 Web Bør hindre at man kan reservere dersom tittel er tilgjengelig på 

hylla 
4992 Web Detaljtooltip i trefflista. Lagt inn mulighet for å se enkel  ISBD og 

eksemplardetaljer i trefflista 
4936 Web Søk  i flere kataloger og materialtyper 
4979 Web Purringer vises i siste utlån. Dersom en tittel blir purret vises 

tittelen i siste utlån i websøk.  
4986 Web Tips en venn 
5045 Web Tooltip med info om feil brukernavn/passord 
4967 Web Validering av epost adresse ved reservering 

 Web Materialtypekode lista  skal vise det som finnes i basen – og ikke 
alle 

 

 


