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Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato 

Mikromarc 3.0.3  26. mai 2008 

 

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

This document contains two parts; one describing new and improved 
functionality, the second part is a list of bug fixes (only available in Norwegian). 

 

Ny og forbedret funksjonalitet 
Utlånsbetingelser 
Utlånsbetingelser har fått en mer fleksibel og logisk løsning, ved at de kan 
settes opp ut fra enten tittel eller eksemplar. Dermed kan ulike eksemplarer av 
en tittel få ulike betingelser – dersom dette er ønskelig. 

I tillegg til bibliotekenhet for eksemplaret og lånergruppe for låneren kan 
utlånsbetingelsene nå også bestemmes av katalogen posten ligger i, en bestemt 
verdi i et angitt MARC-felt eller eksemplarets utlånstype. 

I betingelsene kan du angi at det er mulig å låne ut, reservere og/eller fornye 
lån. Du har også mulighet til å sette fast, kortere lånetid ved lang venteliste eller 
fast innleveringsdato, f.eks. for læremiddelutlån. 

Skranke/Utlån 
I skranken vil du kunne se hvilken utlånsbetingelse som lå til grunn for utlånet. 
Lånerimporten er forbedret bl.a. med angivelse av status for importen. 

Katalog 
Under “Trefflisteoppsett” kan du nå sette opp flere kolonner, bl.a. Kataloger for 
poster og Utlånstype, Låner og Forfallsdato for eksemplarer. 

Svensk versjon har fått flere oppsatte eksterne databaser, og bedre løsning for 
dublettkontroll. 

Websøk 
Det finnes nye muligheter for å konfigurere bibliotekets websøk, bl.a. hvilke 
kolonner som skal være med i trefflisten, om den skal vise antall på venteliste 
og om det skal være mulig å klikke seg direkte til e-dokumenter fra 
trefflisteinnførselen. 

Lånere har mulighet til å definere søk som de kan knytte en RSS til, og få 
oppdateringer om nyregistrert materiale. Meldinger fra kontaktskjemaet kan 
rutes til biblioteket e-postadresse i stedet for til Meldingsmodulen. 

Søkekoder på svensk og engelsk er implementert. 

Generelt 
Søkefeltet som finnes i mange skjermbilder kan huske siste søk, slik at du 
slipper å søke om igjen. 



 

 

Installasjon og oppgradering 
Konvertering av katalogposter fra Mikromarc 2-databaser har fått raskere 
konvertering og Sybase er oppgradert til 10.0.1.3629. 

Dokumentasjon 
Brukerveiledningen er oppdatert, og inndelt i kapitler slik at den kan distribueres 
i perm med skilleark. 

 

New and improved functionality 
Loan terms 
The new version of loan terms has a more flexible solution, where the loan 
terms can be determined by either title or item - different items can have 
different terms. In addition to library unit of the item and borrower group of the 
patron, loan terms can now also be determined by catalogue, a particular value 
in a MARC-field or the items loan type. 

Loan terms can now dictate whether an item can be borrowed and/or held, and 
if the loan can be renewed. You also have the possibility to set a shorter due 
time for popular items or a fixed due date e.g. for teaching materials. 

Desk/Circulation 
In the Desk module you can now see which loan term was the basis for the loan. 
Borrower import has been improved. 

Catalogue 
Under “Hitlist Options” you can choose to show new columns; Catalogue for 
records and Borrower and Due date for items. 

Swedish version has improved duplicate check, and some new external 
databases have been set up. 

Web search 
It is possible to configure which columns you want shown in the hit list, if the 
waitlist should be seen, and whether e-documents should be reachable by 
mouse click directly from the list. 

Patrons can define a search and attach an RSS feed to it, so they get alerted 
when new materials arrive. Messages submitted via the contact form can be 
routed to the regular e-mail system of the library, instead of the Message 
module. 

Search codes in Swedish and English have been implemented. 

General 
The search field that occurs on many screens can now remember your last 
search term. 

Installation and upgrade 
Sybase has been upgraded to version 10.0.1.3629 and conversion of catalogue 
records from Mikromarc 2 has been speeded up. 

Documentation 
The user manual (so far only in Norwegian) has been rearranged to fit into a 
binder with tabbed dividers.



 

 

Feil som er rettet (bugfixes) 
 

Id Module Title 

1812 Database Ved innlogging kreves fortsatt Sybase 9 drivere 

1275 Documentation Arkiverte jobber (i Utlånsmeldinger) konverteres ikke riktig 

1981 Documentation Kategorier: Hjelp sier OK, knappen heter Lukk 

2025 Documentation Utlånsbetingelser hjelp på engelsk 

1410 Install Ved oppgradering må .NET-provider endres til SA i .config-filene 

1418 Install Ressurs-/språkdll-er oppgraderes ikke 

1451 Install/Client Klient-setup-websiden kommer alltid opp på norsk. Må velge annet språk fra 
menyen 

1684 Install/Client Noen svenske tekstfeil i Clip2MM.NET-setup 

1800 Install/Client Snarvei til Hjälptexter för Sybase 10 virker ikke 

1801 Install/Client Automatisk oppgradering virker ikke alltid / får ikke startet klienten igjen 

2017 Install/Client Klient-setup skal kun støtte Windows 2000 eller høyere 

1741 Install/Convert Klasser opprettes for avdelinger i tillegg til hovedenhet = #1770 

1770 Install/Convert Oppretter klasser under avdelinger hvis avd. har prefiks 

1963 Install/Convert Verdiene i 245$h kopieres over til 'Utlånstype' for de respektive eksemplarene 

2021 Install/Server Server oppgradering feiler fra versjon 3.0.2.3 til 3.0.3 beta 5 (snarvei til SQLA10-
hjelp) 

2048 Install/Server Direkte sending av mail fra Websøk krever at Rebex-dll-er installeres Web\bin 

985 Web Materialtypefilter tar ikke hensyn til valgt enhet 

986 Web Ved treff på elektroniske dokumenter skal ikke antall ledige eksemplarer angis 

1308 Web Web-tilpasninger for svensk versjon 

1454 Web Mangler oppdatering av posten når en blar i detaljert visning 

1570 Web Menyen oppdateres ikke når en skifter mellom enkelt/avansert søk med tabbene 

1576 Web E-dokumenter som ikke er fysiske skal ikke ha angivelse av tilgjengelige eks. 

1614 Web Advarsel hvis session-cookies ikke er aktivert ved innlogging 



 

 

Id Module Title 

1695 Web Det blir lagt til parametere også på eksterne lenker 

1704 Web Feil i hovedmenyen til websøk 

1752 Web Går ikke ann å bla i eksemplarlisten i websøk. 

1778 Web Div layout problemer i IE6 

1848 Web Nedtrekkslister for filter i engelsk Websøk har norske tekster 

1877 Web Treffliste for forfattersøk og emne kræsjer 

1882 Web Enter i søkefelt i Websøk virker noen ganger, noen ganger ikke 

1932 Web Websøk 3.0.2.3, bestillinger virker ikke 

1947 Web Det er ikke mulig å legge inn mer enn 20 innførsler i marcrecord 

2051 Web Web søk detaljer bilder mangler forfatter, tittel, osv 

1070 Win Venteliste-knappen fra Katalog og Låner har ulikt ikon 

1071 Win Hjelp til venteliste - må mappes til Help_04040.htm 

1653 Win Automatisk valg av enhet ved reservering av materiale 

1657 Win Problem med utlånskvittering 

1665 Win Selvbetjent utlån åpner katalog når ingen modulrettigheter er valgt for 
brukergruppen 

1666 Win I tillegg må gruppen Selvbetjentlåner som standard ha tilgang til modulen 
Selvbetjent 

1722 Win Ytelse i MM3 - Skru på databasecache 

1724 Win Ytelse i MM3 - Lagring av ny post 

1771 Win Ikke mulig å søke på lånere med liten æ, ø eller å? 

1806 Win Funksjonstast F5 aktiverer innlevering selv om det ikke er tillatt 

1842 Win Er det mulig å endre checkbox oppførsel? 

1866 Win Utlån eksemplar feiler 

1908 Win Vinduet for ny reservering er ikke sentrert 

1931 Win Søk på låner tar veldig lang tid  

1966 Win Preferanser satt for utskrift lagres ikke mellom hver gang programmet startes 

1969 Win Bør inputfeltet for strekkoder begrenses til maks-begrensning? 



 

 

Id Module Title 

1980 Win Ta bort alle valg fungerer ikke i meldingssenteret 

2020 Win Husk søk i søkedialogene har ikke et ikon 

2026 Win Fjerne ikonet for Maler i stolpemenyen - det har ingen funksjon?? 

2060 Win Login med kun en bokstav i passordet kaster exception 

2073 Win Halvveis kommandolinjelogin gir feil med GUID-DSN i config fila 

1933 Win/Administration/Libraries Sletting av enhet: Bør på forhånd verifisere at dette går an før sletting utføres 

1955 Win/Administration/Libraries Ikke mulig å legge til og ta bort bibliotekenheter fra enhetsgruppen 

1985 Win/Administration/Libraries Kopiering fra overordnet enhet flytter enheten opp på samme nivå som overordnet 
enhet 

2033 Win/Administration/Libraries Søkefeltet er fjernet fra biblioteksdetaljer 

2036 Win/Administration/Property Edit Oppstarten av konfigurasjonseditoren er treg 

1879 Win/Administration/Users Brukerdetaljbilde: Brukergruppe er obligatorisk men er ikke markert med rød firkant 

1853 Win/Administration/Web Verktøy-ikonet i web-konfigurasjon gjør ingenting 

1918 Win/Administration/Web Start av Websøk for innlogget enhet fra Webconfig virker ikke lenger 

1962 Win/Administration/Web Oppstart av websøk fra web-konfigurasjon bruker feil dsn på Sentraldrift 

411 Win/Catalogue Materialtypetabellen mangler oversetting av displayverdi og  hjelpetekst 

748 Win/Catalogue Tilpasning av Z39.50 oppsett for svensk versjon 

1043 Win/Catalogue Katalogsøk: Grider for kolonner har feil 

1652 Win/Catalogue Oversetting: enkelte ledetekster får for liten plass ved oversetting til svensk 

1783 Win/Catalogue Feilmelding når man blar forbi siste post i trefflisten i Katalog 

1799 Win/Catalogue Innstillinger i katalogbildet nullstilles 

1813 Win/Catalogue Eksemplarskjermbilde: duplikat strekkode gir exception istedenfor feilmelding 

1814 Win/Catalogue Katalogsøk på kategori-dato feiler (Cannot convert 2008-03-12 to a date) 

1815 Win/Catalogue Svensk versjon: Procedure 'MMLASgn1' not found 

1816 Win/Catalogue Shortcut for nytt eksemplar (Ctrl-N) fungerer ikke alltid 

1822 Win/Catalogue Det går ikke an å bruke unc-path ved opplasting av elektroniske dokumenter 

1841 Win/Catalogue Dropdown for Materiale i katalog kaster exception på nyinstallasjon 

1849 Win/Catalogue Ikke mulig  legge til nye eksemplarer etter at en post er laget 



 

 

Id Module Title 

1863 Win/Catalogue Katalog refresher dårlig underveis 

1865 Win/Catalogue Filtrering på Materiale: Fungerer ikke alltid. 

1870 Win/Catalogue Savner kolonne for lånetype i eksemplarlisten 

1876 Win/Catalogue Reserveringskurv: Kolonne for checkbox har en caption som bør fjernes. 

1936 Win/Catalogue Loan type under eksemplar registrering mangler 

1965 Win/Catalogue Er duplikatkontrollen riktig? 

1972 Win/Catalogue Når en kommer inn i katalog bør fokus settes i søkefeltet 

1974 Win/Catalogue Riktig navngiving 

1975 Win/Catalogue Sortering på kolonne Bibliotek kaster exception Column Library not found 

1984 Win/Catalogue Timeglass nødvendig: Bla fra post til post i eksemplarskjermbilde 

1998 Win/Catalogue Legg til eksemplar kastet exception 

2002 Win/Catalogue Hvis man har søkt eksternt og klikker knappen Trefflisteoppsett henger alt 

2015 Win/Catalogue Feilmelding når man lagrer en katalogpost uten å ha rettigheter til noen kataloger 

2046 Win/Catalogue Sletting av post i eksternt søk treffliste kaster exception når posten er lagret lokalt 

1890 Win/Catalogue/Import Katalogimport: Feilmelding når man endrer profil. 

1968 Win/Catalogue/Import valg av importprofil fra BIBBI kaster exception 

1314 Win/Catalogue/Search codes Søkekodeoppsett for svensk versjon 

1919 Win/Circulation Får ikke satt opp sende måte for purringer +++ 

1942 Win/Circulation Utlånsbetingelse for lydbok fungerer ikke i skranke - exception blir kastet, lån 
avbrytes 

1945 Win/Circulation Reservering gir gjeld på bruker, selv om det ikke er angitt pris på reservering 

1986 Win/Circulation Det bør lages et timeglass på OK knappen på alternativer på utlån 

2000 Win/Circulation Utskrift av kvittering går ikke 

547 Win/Circulation/Borrowers Geografisk nummer i lånerskjermbildet lar seg ikke registrere (svensk versjon) 

1022 Win/Circulation/Borrowers Engelske tekster i programmet (sannsynligvis programfeil) 

1703 Win/Circulation/Borrowers Flytting av telefonnr. lagres ikke 

1735 Win/Circulation/Borrowers Importnavn er inaktivt ved valg av klasse 

1938 Win/Circulation/Borrowers Kjøre direkte purring og oppdatering database feiler 



 

 

Id Module Title 

1713 Win/Circulation/Borrowers/Import Lagring av lånerimport oppsett feiler 

1715 Win/Circulation/Borrowers/Import Hent opp lagret oppsett - feiler 

1727 Win/Circulation/Borrowers/Import Import av fornavn og etternavn hver for seg fungerer ikke. 

1728 Win/Circulation/Borrowers/Import Importen ser ut til å kreve anførselstegn (“”) rundt hver kolonne 

1729 Win/Circulation/Borrowers/Import Import og klasser 

1737 Win/Circulation/Borrowers/Import Hente frem lista over lagrede oppsett tar veldig lang tid 

1753 Win/Circulation/Borrowers/Import Import av navn i et felt, fjerner blank mellom etternavn og fornavn 

1760 Win/Circulation/Borrowers/Import Import av lånere med biblioteksenhet feiler 

1779 Win/Circulation/Borrowers/Import Feil oversettelse i nedtrekkslista med lånerfelter 

1834 Win/Circulation/Borrowers/Import Import av lånere med nye klasser feiler 

1011 Win/Circulation/Circulation Msgs Purringer feiler. Gjelder direktepurring fra lånerbildet. 

1158 Win/Circulation/Circulation Msgs Søkekodegruppe og klasse: to ord på samme handling 

1705 Win/Circulation/Circulation Msgs SMS: 21st skifter url/adresse til sin SMS-tjeneste igjen 

1726 Win/Circulation/Circulation Msgs Utlånsmeldinger - Mulighet for å gjøre utvalg på klasser i meldingsoppsett. 

1747 Win/Circulation/Circulation Msgs Arkiverte jobber -> Kjør meldingsjobb feiler 

1785 Win/Circulation/Circulation Msgs På gruppepurringene kommer ikke melding til lånerne med. 

1860 Win/Circulation/Circulation Msgs Hentemelding i meldingssenteret kaster exception 

1925 Win/Circulation/Circulation Msgs Nullstill alle kolonner virker ikke i Meldingsoppsettet 

1958 Win/Circulation/Circulation Msgs Varsel blir ikke sendt når de skal - beta 4 MM3.0.3 

1664 Win/Circulation/Desk Lånersøk opp fra skranke funker ikke riktig 

1921 Win/Circulation/Desk Redigering av forfallsdato ved utlån gir feilmelding 

1979 Win/Circulation/Desk Garbage i strekkode felt i skranke kaster exception 

2001 Win/Circulation/Letter design Send/skriv ut under Kjøring-Hentemeldinger feiler 

2006 Win/Circulation/Letter design Feil feltinnhold i malen/utskrift m/ purringer 

915 Win/Circulation/Loan terms Kopiering av purregebyret per eksemplar virker ikke 

1916 Win/Circulation/Loan terms Ikke mulig å opprette ny utlånsbetingelse 

1917 Win/Circulation/Loan terms Feil ved redigering av utlånsbetingelsene 



 

 

Id Module Title 

1920 Win/Circulation/Loan terms Standard utlånsbetingelse må få et navn 

1935 Win/Circulation/Loan terms Nye utlånsbetingelser feiler 

1967 Win/Circulation/Loan terms Utlånsbetingelser kaster server error når en forsøker å slette ikke-eksisterende 
MARC-felt 

2005 Win/Circulation/Loan terms Priser per eksemplar kan ikke ha tomt felt 

2032 Win/Circulation/Loan terms Utlånsbetingelser basert på Marc-felt feiler 

2038 Win/Circulation/Loan terms Editor for purringer, erstatningskrav etter , ... tillater feil registrering 

2039 Win/Circulation/Loan terms Priser per eksemplar tillater feil registrering av informasjon 

1663 Win/Circulation/Receipt design Kvitteringer feiler 

1915 Win/Circulation/Receipt design Ekstra vindu uten funksjon når man går inn på kvitteringer 

1795 Win/Circulation/Reservation Feil ved opphenteing av låner i reserviengsbildet 

1939 Win/Circulation/Reservation Hent  låner fra reservering vindu feiler. 

2003 Win/Circulation/Reservation Heng ved bruk av kurven 

1160 Win/Routines/Messages OK-knappen bør hete Send 

1775 Win/Routines/Messages Message.exe.config har feil sti til <ServerPath> 

1776 Win/Routines/Messages InstallServices.bat innstallerer Messages.exe som manuell ikke automatisk NT-
tjeneste 

2044 Win/Routines/Messages Input fra web blir ikke sanitized 

1861 Win/Routines/Reports Rapporter bør fjernes fra stolpemenyen 

1850 Win/Routines/Statistics Statistikk bør fjernes fra stolpemenyen Rutiner 

2028 Win/Routines/Statistics Statistic definitions var inkludert i 3.0.3 beta 5 
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