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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. 
Numrene i parentes viser til saksnummer i vårt interne feil- og endringshåndteringssystem. 
 

Generelt 
Rekkefølgen på de ulike «modulene» i stolpemenyen er gjort om, slik at ting som brukes 
oftere er lengre oppe. Du behøver heller ikke klikke så mye, fordi nå vil den funksjonen som 
ligger øverst i listen åpnes automatisk når du klikker på den grå knappen (#4522), f.eks. 
vil skrankebildet åpnes automatisk når du klikker på den grå ‘Utlåns’-knappen. 
 

Innkjøp 
I Innkjøp er det gjort en del forbedringer: Tittelen vises nå med opplysninger fra MARC-felt 
245$a, $b, $n og $p, slik at det blir lettere å skille nesten like titler (#4841). Pga. 
misforståelser er det laget bedre hjelp og forklaring av handlekurven og rosamarkering av 
eksemplarer i listen (#5614). Når du trykker <enter>-tasten med et eksemplar markert i 
listen, åpnes eksemplardetaljene på fanekortet ‘Innkjøp’ (#5683). Listen over bestillinger blir 
automatisk oppdatert etter at du har lagt på et nytt eksemplar med status ‘Til bestilling’, 
og denne statusen er valgt blant dem som skal vises (#5735). Det er også gjort forbedringer 
på ytelse, slik at systemet blir raskere (#5426). 
Det er laget ny funksjonalitet for å purre, avbestille eller reklamere på bestemte 
eksemplarer (#5391). Du kan sende e-post, ta utskrift av brev eller bare registrere at du har 
purret, avbestilt eller reklamert per telefon. Dette gjøres ved at du markerer de 
eksemplarene det gjelder i listen og klikker på knappen ‘Følg opp bestillinger’. Denne nye 
funksjonaliteten må brukes for å sette statusene ‘Purret’, ‘Avbestil’ og ‘Reklamert’, og disse 
statusene kan derfor ikke lenger settes «manuelt». 
Når eksemplarer er bestilt, purret, avbestilt eller reklamert via Mikromarc vil systemet ta vare 
på meldingene som er gått ut til leverandøren. Disse – og innkomne svar på meldingene – 
kan ses ved å klikke på knappen ‘Meldinger’ i verktøylinjen (#5443). Her kan du også 
endre hvilke eksemplarer meldingene gjelder (knytte til eller fjerne eksemplarer), og du kan 
endre detaljene på ett eller flere eksemplarer som meldingen gjelder, f.eks. ny ventet-dato. 
I Budsjett vil det nå vises at en budsjettperiode er lukket ved at det står «Lukket» etter 
årstallet  i nedtrekkslisten dersom perioden er lukket for alle enheter i basen (#5155). Det er 
dessuten gjort en endring slik at transaksjoner som gjelder budsjettjusteringer er mer like 
vanlige transaksjoner (#5059). 
 

System nede 
Det er laget funksjonalitet for å kunne bruke Mikromarc også når forbindelsen til server og 
database er nede (#5709). Funksjonaliteten er kalt «System nede», og gir deg mulighet til 



å skanne inn lånerstrekkoder og eksemplarstrekkoder til en fil som deretter importeres når 
systemet er oppe og går igjen. Det er mulig både å registrere utlån og innleveringer. Import-
funksjonaliteten finner du i stolpemenyen under ‘Utlån’ (#5734), og etter importen vil du få 
en rapport over de utlånene og/eller innleveringene du må følge opp videre. 
 

Websøk 
Forbedringene som er gjort her er at lånere nå får opp et innloggingsbilde når de vil sende 
en web-forespørsel (#5310) eller kontakte biblioteket (#5707). Dette gjør at Mikromarc 
gjenkjenner lånerne, og knytter meldingen som kommer i modulen ‘Meldinger’ til riktig låner, 
og sparer deg for arbeidet med å finne låneren. 
Utskrifts-funksjonaliteten er forbedret ved at det er mulig å «velge alle» med ett klikk 
(#5101), og at det nå er mulig å skrive ut uten først å måtte gå via forhåndsvisning 
(#5096). 
Det er også gjort noen tekstjusteringer, slik at direkte reserveringer og bestillinger gir bedre 
tilbakemeldinger til lånerne (#5355). 
 

Web-konfig 
Velkomst-teksten som vises øverst i websøket ditt redigeres nå ved hjelp av en html-editor 
(#5378). Det betyr at når du lukker editoren og ser teksten i web-konfig vil du se html-
kodingen som ligger til grunn. For å se hvordan teksten vil vises i selve websøket kan du 
klikke på teksten og se på fanen ‘Forhåndsvisning’ inne i selve html-editoren. 
Det er laget ny funksjonalitet for å håndtere bildene du vil legge på websøket (#5403). 
Disse bildene bør ha en gjennomsiktig bakgrunnsfarge for å se pene i ut; dersom bildet ditt 
ikke har det, kan du klikke på knappen ‘Transparent’, og deretter på den fargen i bildet du vil 
gjøre gjennomsiktig. 
 

Katalog 
Katalogposter: Når du henter eksterne poster kan du nå sette opp at du vil fjerne bare 
delfelt fra ett eller flere MARC-felt (#5142); tidligere var det bare mulig å fjerne hovedfelt. 
Det er også gjort en endring på fanekortet ‘Eksemplar’, slik at du nå kan få opp en kolonne 
for ‘Klasse’ på låneren som har lånt det enkelte eksemplaret (#5220). 
Eksemplarer: Det er laget et oppgradert skjermbilde for ‘Nytt eksemplar’ (#5642). Når du 
legger inn et nytt eksemplar her vil systemet huske hva du valgte sist av ‘Eier’ og ‘Fast 
plassering’ (#5354). 
Når du endrer eksemplardetaljer, og endrer ‘Fast plassering’, vil du nå få spørsmål om du 
også vil endre ‘Er nå på’ (#5358). Dette gjør at du slipper å logge på denne enheten og 
innlevere for å få endret denne verdien. 
Når lånere har krysset av for at lånehistorikken skal tas vare på i systemet er det nå mulig 
å se i eksemplarhistorikken (fane ‘Historikk’ i eksemplardetaljene) hvilken låner som har lånt 
eller innlevert eksemplaret (#5271). Marker linjen i historikken, og klikk på knappen ‘Låner’ 
oppe i verktøylinjen for å se lånerdetaljene. 
 

Lånere 
Du kan nå via Innstillinger for Utlån bestemme om du vil se all gjeld som den aktive låneren 
har på konto, eller bare det vedkommende skylder din bibliotekenhet (#5325). Samme 
innstilling vil også styre om standardvalget inne på lånerens Konto-fane er alle enheter eller 
bare din. 
På fanen ‘Lånerens lån’ vil det nå vises direkte hvis det er sendt erstatningskrav på et lån, 
ved at kolonnen for antall purringer har teksten «Erst!» med rød skrift i stedet for et tall 
(#5327). 
Lånergruppedetaljene har fått to avkryssingsbokser nå; én for om lånehistorikk i det hele tatt 
skal tas vare på for lånerne, og én for om gruppen får «Boken kommer»-tjeneste (#5619). 



Det er fullt mulig å bevare lånehistorikk også for lånere som ikke får «Boken kommer»-
tjeneste. For å skille ut «Boken kommer-lånere i statistikk, trengtes det en egen 
avkryssingsboks for dette. 
NB! Denne boksen er ikke avkrysset etter oppgraderingen, og du må aktivt krysse den av for 
de lånergruppene som skal telles som «Boken kommer»-lånere. 
Det er laget funksjonalitet for at systemet automatisk skal kunne oppheve en sperring på en 
låner når vedkommendes gjeld har kommet under kr. 100,- (#5595). 
NB! Denne innstillingen må inntil videre legges inn av Mikromarc brukerstøtte. 
 

Utlån og skranke 
Fødselsdato på låneren vises nå til høyre for navnet i skranken ved utlån og innlevering 
(#4993). 
Kvitteringer: Innleverings-kvitteringene viser nå hvilken låner som var registrert med de 
innleverte eksemplarene (#4662). Ved automatisk utskrift av kvitteringer starter systemet nå 
på en ny kvittering hver gang det oppdager en ny låner, ved manuell kvitteringsutskrift får du 
bare med de eksemplarene som var registrert på siste aktive låner. Utlånskvitteringene vil 
kunne inneholde lånerens reserveringer (#5336). Innstillingen for dette finner du i 
hovedmenyen under ‘Skranke’. 
 

Fjernlån 
Fjernlånsfunksjonaliteten er gjort mer fleksibel ved at det nå er mulig å endre 
eksemplarstrekkoden på det lånte materialet også etter mottak (#5548), og det er også 
mulig å endre eierbibliotek etter mottak (#5402). Endring av eierbibliotek vil vises i loggen 
på fjernlånssaken. 
 

Rutiner 
Meldinger: Ikonet for nye ankomne meldinger nederst til høyre vises nå bare når det er 
kommet nye meldinger til pålogget enhet, og som dessuten ikke er fjernlånsmeldinger 
(#4599). 
 

Administrasjon 
Bibliotekenheter: Listen over stengte dager viser nå neste aktuelle helligdag (#5676). 
  



Feilrettinger og mindre endringsønsker 
Numrene i parentes viser til saksnummer i vårt interne feil- og endringshåndteringssystem. 
 
Id Modul Tittel 
4490 Fjernlån Fjernlånsstatistikken fungerer ikke 
5304 Fjernlån Åpning av kvitteringer gir bokser med feil 
5384 Fjernlån Lånerens hjemme-enhet blir alltid satt som 

henteenhet 
5396 Fjernlån Fjärrlån import från LIBRIS 
5660 Fjernlån Datofilteret i hovedskjermbildet 
4968 Innkjøp Rettigheter til enheter og bestillinger i Innkjøp 
5168 Innkjøp Ulike hjelpetekster 
5483 Innkjøp Ändring av konto för ett exemplar i inköpskorgen 

ändrar konto även för andra exemplar 
5584 Innkjøp Filterinställningar för enhet ser inte ut att sparas 
5600 Innkjøp Pop-up hjelp ved ikoner-budsjett 
5601 Innkjøp Gjenbruk av gammel konto 
5608 Innkjøp Kurv viser ikke riktig leverandør 
5616 Innkjøp Sortering inne i motta 
5637 Innkjøp Handlekurven 
5656 Innkjøp Oppdatering av innkjøpskurven tar lang tid 
5672 Innkjøp Innstillinger for innkjøp / feil ved lagring av tom 

kategori eller valuta-innførsel 
5674 Innkjøp Enhetsfilter - Ta med alla avdelningar fungerar inte 
5711 Innkjøp Kolonnevalg-dialog bør være uten Hjelp-knapp 
5754 Innkjøp Klargjøres over til tilgjengelig, hvor det er 

reserveringer 
5758 Innkjøp Ikon for res - forsvinner 
5763 Innkjøp Gruppering av eks ved lik tittel 
5764 Innkjøp Statuser endring på en og ved flere 
5316 Websøk Legg til handlekurv ikoner som er grået ut skal 

fortsatt være grået ut etter nytt søk 
5345 Websøk Bugs i Pdf-utskrift fra huskelista 
5408 Websøk Glömt PIN-kod 
5416 Websøk Det går inte att ladda ner elektroniska dokument via 

webbsök 
5697 Websøk Endring i eksterne bibliotek reservering 
5321 Generelt Ved fornyelse kommer det opp dato som biblioteket 

har stengt 
5644 Generelt Får ikke koblet opp mot server (tom connection pool) 
5423 Eksterne bibliotek Når fjernlånsbibliotek ikke har MARC-syntaks satt, 

skal det legges inn default når det velges. 
5202 Katalog Eksemplar: Knappen Gjenopprett  ved endring av 

eksemplar skal ikke være der 
5340 Katalog Får ikke laget nytt eksemplar - main-branchen 
5389 Katalog 856-felt er ikke klikkbare i Websøk - e-libposter 



Id Modul Tittel 
5414 Katalog Exemplarnamn blir fel 
5418 Katalog $autocomplete$ syns i auktoriserade Marcfält vid 

autokomplettering 
5422 Katalog Om det finns ett & i titel går det ej att skriva ut 
5649 Katalog Mellomrom i indikatorer fjernes 
5728 Katalog Erstattet SelfService/Web-kolonner i 

eksemplarhistorikk med ny kolonne for Kilde. 
5744 Katalog Boksen for antall nye eksemplarer vises i 

eksemplardetaljbildet 
5591 Utlån Kvitteringer / Engelske navn på kvitteringstypene 
5725 Utlån Skranke - Eksternsøk - Krasj ved blaing i lange 

trefflister 
1334 (TFS) Utlån Strekkodesøk på låner i stor base går relativt 

langsomt 
5419 Lånere Maks. gebyr for overtidsavgift pr dag overstyres 
5593 Lånere Låneroversikt  -  scrolling forskyver navnelisten  og 

gir doble scroll-barer 
5631 Lånere Klikk på 'Eksemplardetaljer' gir heng i systemet 
5698 Lånere Systemet velger feil lånevilkår 
4155 Utlånsmeldinger Mal for varselmeldinger på SMS må rettes opp 
5421 Utlånsmeldinger Egna inställningar vid utskrift ignoreras 
5756 Utlånsmeldinger Lån som er fornyet blir purret på forfallsdagen i 

stedet for dagen etter 
5427 Skranke Innstillinger: Avkryssningsboks for automatisk 

adressesøk viser ikke at dette er aktivert 
5590 Skranke Utlån feiler hvis mer  enn 255 tegn i 300 $e 
5652 Utlånsbetingelser En heksadesimal kode vises ved hver innførsel 
5409 Selvbetjent Feil i Selvbetjent (F5-avslutt med kvittering) 
5751 Selvbetjent Selvbetjent utlånt >> kvitteringsutskrifter 
5489 Meldinger Meldinger fra Bibsys-bibliotek må kunne leses i 

'Meldinger' og 'Fjernlån' 
5559 Meldinger Sending av utgående e-post direkte fra appserver 
5627 Meldinger Vedlegg synes nå 
5691 Meldinger Sända meddelanden tar EXTREMT lång tid att ladda 
5706 Meldinger Har endret fritekstsøkefunksjonen til kun å søke 

høyretrunkert 
5303 Rapporter Plukkliste for reserverte titler med tilgjengelige 

eksemplarer tar med for mye 
5417 Rapporter Listan Exemplar inte utlånat sedan bryr sig inte om 

urval lånetyp 
5703 Rapporter Aktive lånere 
5727 Rapporter Låntagare fördelade på status... inkluderar även 

aktiva låntagare 
5395 Statistikk Statistikk -  e-sak 225529 
5708 Statistikk Svensk Kulturrådsstatistik - pp.19.4 

 


