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Denne versjonen består hovedsakelig av innspill fra kunder.  Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny 
og forbedret funksjonalitet.  Se i hjelpen eller brukerveiledningen for ytterligere detaljer. 

 

Ny og forbedret funksjonalitet 

Innkjøp 

I Budsjettmodulen er det nå rettet slik at eksemplarer som får status «Returnert» eller «Avbestilt» blir 
fjernet fra transaksjonslisten igjen, slik at beløpet ikke trekkes fra budsjettet. I tillegg kan du nå regulere 
bredden på kolonnene i tabellen i kontodetaljebildet. 

Web 

Muligheten for å bestille fjernlån er implementert også mot CSLibrary, slik at det vil fungere for bibliotek 
som bruker dette. I tillegg vises nå reserveringsnummer i listen over «Mine reserveringer». 

Utlån 

Mange bibliotek har tatt i bruk åpne reserveringshyller, og nå er det lagt bedre til rette for dette i 
Mikromarc ved at du kan velge å bruke anonymiserte følgesedler med et «reserveringsnummer» som 
består av årstall + løpenummer. Dette reserveringsnummeret vil også stå på hentemeldinger som sendes 
per e-post og brev, og i en ny mal for SMS-hentemeldinger (denne må velges aktivt). 
Reserveringsnummeret vil dessuten vises i listen over låneres reserveringer og i de ulike rapportene som 
gjelder reservert materiale. 

Skranke 
Når materiale blir innlevert vil du nå kunne se forfallsdatoen i skrankeloggen til høyre. 

Hvis lånekortet er utløpt på dato, vil du nå få beskjed med én gang lånekort er skannet inn. 

Det er gjort noen forbedringer på utlånskvitteringer: Det er mulig å velge en kortere mal for kvitteringene, 
som bare har én linje per lånt tittel. Til gjengjeld viser denne malen antall lån (også dersom det er 0), 
antall reserveringer og kontobeløp på låneren. Malen må velges aktivt under ‘Innstillinger for Utlån’, 
fanekort ‘Kvitt.&følgesedl.’, og når den er valgt vil det også være den som blir brukt ved kvitteringsutskrift 
fra lånerens lån (se nedenfor). 

Med en innstilling i hovedmenyen, under ‘Skranke’, kan du velge om du også vil ha med lånerens 
reserveringer på kvitteringene. 

Lånerdetaljer 

Det er innført dublettkontroll på fødselsnummer på lånere, i tillegg til formatkontrollen som fantes fra før. 

På lånerens konto var notefeltet på egne transaksjoner tidligere skjult; nå vises dette i detaljene nedenfor 
listen. 

I listen over låneres reserveringer er kolonnerekkefølgen gjort noe om, og reserveringsnummeret satt inn 
som ny kolonne. 



Fra listen over låneres lån finnes det nå fire utskriftsmuligheter i verktøylinjen; utlånskvittering som tar 
med alle lån (og evt. reserveringer), som kommer på kvitteringsskriveren, tabell-utskrift av alle – eller bare 
markerte – lån, som sendes til maskinens standardskriver (og er tilrettelagt for A4-papir), samt 
erstatningskrav på enkeltlån. 

Utlånsmeldinger 

Det er laget en ny mal for hentemeldinger på SMS, som inneholder reserveringsnummer og som ikke har 
begrensning på antall tegn (opp til 1000 tegn). 

På malen for erstatningskrav (utskrift) er det nå mulig å legge til lånerens fødselsdato eller lånerens 
fødselsnummer som databasefelt. Dette gjøres i redigeringsverktøyet for malene. 

Utlånsbetingelser 

Det er nå mulig å sette begrenset lånetid allerede ved «mer enn 0 lånere på venteliste», d.v.s. så fort det 
har oppstått en venteliste på en tittel. 

Meldinger 

Innkomne Web-forespørsler og Web-bestillinger fra ditt Websøk kan nå skrives ut eller videresendes til en 
e-postadresse. Det er også mulig å svare låneren, d.v.s. sende en e-post til den e-postadressen som er 
registrert på låneren som har sendt inn bestillingen. 

Rapporter 

Det er laget en ny rapport over «Reserveringer på topp – NÅ», som gir deg en liste over de titlene som har 
lengst venteliste på beregnings-tidspunktet. Denne kan f.eks. brukes ved vurdering av innkjøp av ekstra 
eksemplarer eller hurtiglån. 

Rapporter over reservert materiale har fått en kolonne som viser reserveringsnummeret. 

 

 

Andre feilrettinger og mindre endringsønsker 

Kolonnen ’Id’ henviser til saksnummeret i Bibits sitt endringshåndteringssystem (Tracker). 

 

Id Modul Tittel 

4183 Fjernlån Invertert farge på status i lista over fjernlån 

5508 Fjernlån NILL-kvitteringer kommer ikke inn i Fjernlånet 

5379 Innkjøp Leverandørsregisteret gir feilmelding ved flere enn 100 leverandører 

5315 Innkjøp Listeutskrift fra hovedskjermbildet har engelsk overskrift 

5454 Web Ved ønske om sletting av fjernlån, henger klienten seg på saken 

5214 Katalog 1/3 av snabbkommando med F-tangenter för byte mellan flikar 
fungerar inte 

5335 Katalog F9 søk i skranken: Klienten slutter å fungere 

5496 Katalog Mikromarc takler ikke Plessey-strekkoder (som ender på bokstaver) 

5368 Utlån Automat: Manglende håndtering av noen feilkoder ved innlevering 

5425 Utlån Fornyelser skal respektere samme grenser for forsinkelsesgebyrer 
som innlevering 

5366 Lånere Endring av låner med Nasjonalt lånekort skal ikke spørre etter PIN-
kode 

3080 Utlånsmeldinger Avsändare saknas i utlånsmeddelanden via SMS 

4155 Utlånsmeldinger Mal for varselmeldinger på SMS må rettes opp 

5372 Utlånsmeldinger Hentemeldinger skal ikke sendes to ganger for samme fjernlån 



5453 Utlånsmeldinger Utlånsmeldinger - Hentemelding SMS - viste feil henteenhet 

5367 Skranke Innlevering av reservert materiale til låner som er sperret skal ikke gi 
rødt lys 

5363 Skranke Innlevering av eks. 'Til klargjøring' i skranken skal gi 'Tilgjengelig', 
'Reservert' eller 'Underveis' 

5377 Reservering Følgesedler blir feil på visse reservasjoner når man leverer tilbake 
eksemplar 

 


