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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 
Autoritetsregister 
Denne versjonen har funksjonalitet for autoritetsregister. Ved hjelp av denne 
kan du autorisere termer, d.v.s. bestemme hvilken form og hvilket innhold en 
bestemt term - f.eks. et forfatternavn - skal ha. Du kan rydde i termene ved å 
slette de termene som ikke skal brukes, og du får en konsekvent og ensartet 
katalog, som gir mer presise og forutsigbare treff ved søk. 

Websøk 
Endringer i modulen Web-konfigurasjon gjør at det er enklere å endre flere ting i 
ditt biblioteks Websøk, bl.a. bildet av biblioteket, velkomstteksten og 
venstremenyen som kan inneholde søkesider og info-sider. 

Konfigurasjon 
Denne modulen er noe forbedret, bl.a. har den nå en søkemulighet, og den har 
mer konsekvente verdier når det gjelder true/false (på/av). 

Meldinger 
Det er nå mulig å sende intern-meldinger til andre bibliotekenheter i samme 
database. Dette er et eget valg i modulen Meldinger, og det fungerer på samme 
måte som når du sender e-post. Meldingen kommer i mottakerens innboks. 

Selvbetjeningsautomat 
Det er mulig å koble til en selvbetjeningsautomat til Mikromarc 3. Avhengig av 
hvilken funksjonalitet automaten har, vil det være mulig å registrere utlån, 
fornyelser og innleveringer, samt få en oversikt over lånerens lån og 
reserveringer. 



 

 

New and improved functionality 
Authority index 
This version has functionality for authority indexes. With this you can authorise 
certain terms, i.e. decide which form and content a certain term - e.g. an 
author's name - should have. You can also tidy up your catalogue by deleting 
the terms you don't want to use, and thereby getting a more concise catalogue 
which gives you more precise and predictable hits when searching. 

Websearch 
Changes in the module Web configuration make it easier to edit a lot of 
elements in your library's Websearch. This includes editing the image of the 
library, the welcome text and the left hand menu which can contain search 
pages and info pages. 

Property editor 
This module has some improvements; it now has a search field, and it has more 
consistent values regarding true/false (on/off). 

Messages 
You can now send internal messages to other library units in your own database. 
This is an option in the Message module, and works exactly like normal e-mail. 
The messages end up in the inbox at the receiving library unit. 

Self Service Server 
It is possible to connect a self service automat to Mikromarc 3. Depending on 
which functionality the automat can offer, patrons may register loans, renewals 
and returns, and get an overview of their own loans and reservations. 

 



 

 

Feil som er rettet (bugfixes) 
 

Id Module Title 

2206 Install Setup: Synkronisering av web.config-filer 

2153 Install/Client Under installasjon av klienten vises forrige versjon nummer 

2258 Install/Convert Konverteringsprogrammet feiler hvis mappen c:\temp ikke finnes. 

2155 Install/Server Legge inn timeout-parameter i web.config på app-server 

2169 Install/Server Fjerning av noen web-filer fra installasjonen 

2189 Install/Server Legge inn ny Sybase ebf 10.0.1.3736 i setup 

1233 Web Land kommer ikke med fra Websøk ved endring av lånerdata 

2160 Web Popupbildet i websøk havner utenfor skjermen i noen tilfeller 

2141 Web Grupperte poster i trefflisten funker ikke 

2282 Web WebSøk->Biblioteket->Send e-post (tips en venn) ->Viser ikke kontrolltall-imaget 

2283 Web WebSøk->Søk(Avansert):Emnelisten i dropdown fylles ikke ut. 

2284 Web WebSøk->Søk->Enkelt ->Intellektuelt nivå: ikke alle verdier i kontrollfeltet tolkes om til 
barn/voksen 

2285 Web WebSøk->Søk->Avansert->Avgrensing søk med: Nedtrekksbokser for søketekst fylles ikke 
ut 

2288 Web WebSøk->Biblioteket: "Skriv ut" mislykkes 

2289 Web WebSøk->Krasj ved endring av postnr 

2290 Web WebSøk: Feil i meldingsmodulen 

1894 Web Meg&Mitt logg inn med "husk meg" virker ikke 

1902 Web Det kan ikke sorteres på material-type i Websøk 

2106 Web Start WEB med flere enheter viser en grå firkant til venstre. 

2225 Web Utsendelse av passord til web må gå via messages igjen 

2229 Web Feil i RSS-feed 

2233 Web Div problemer med automatisk språkvalg i websøk 

2234 Web På detaljvisningen i websøk er baksidetabben tilgjengelig selv om det ikke finnes noen 
baksidetekst 



 

 

Id Module Title 

2240 Web Det er mulig å gi sql-kommandoer via Postnr feltet i bestillingsskjemaet til websøk 

2241 Web Problemer med websøk i IIS7 

1758 Win MM3 ytelse: Innlasting, lagring og import av konfigurasjonsinnstillingene tar ca 20-30 s. 

2161 Win Krasj når en legger til helligdager for en enhet uten å ha lagret enheten først 

2293 Win Menyknappen for autoritet skal markeres med blått når den er valgt 

2146 Win ODBC-navn istedenfor GUID synes i nedtrekksdialogen for Oppkobling etter avbryt i 
enhetslisten 

2199 Win Diverse forbedringer i automat FRONTEND for MM3 

2200 Win Kan ikke finne låner med den strekkoden 

964 Win/Administration/External libr GUI feil/pirk i Eksterne bibliotek 

1421 Win/Administration/External libr Nedlasting av base bibliotek krasjer MM3-klienten 

1018 Win/Administration/Libraries Kalender for ny enhet er ikke riktig 

1016 Win/Administration/Libraries Kopiering av enhetsinformasjon tar ikke med helligdager 

2297 Win/Administration/Libraries Registrering av nytt hovedbibliotek feiler 

2256 Win/Administration/Libraries Det er mulig å registrere enheter med samme navn 

746 Win/Administration/Property Edit Import av egenskaper (properties) klarer ikke call statements over flere linjer 

2162 Win/Administration/Property Edit Eksport i property systemet generer invalid sql i noen tilfeller 

2163 Win/Administration/Property Edit Underliggende properties forsvinner når en endrer navn på en nøkkel 

2165 Win/Administration/Property Edit Konfigurasjon håndterer ikke med felter som inneholder ' 

2167 Win/Administration/Property Edit Det er mulig å sette flere propertier/nøkler til samme navn 

2168 Win/Administration/Property Edit Eksport av nøkkel tar ikke alltid med propertiene 

1909 Win/Administration/Property Edit Konfigurasjon, Import generelt feiler 

2166 Win/Administration/Property Edit Delete-knappen trigger slett egenskap mens man redigerer teksten 

401 Win/Administration/Users Registrering av 'password' ved bruker er ikke skjult 

2187 Win/Administration/Web Det er ikke mulig å endre svenske tekster fra web-konfig 

2188 Win/Administration/Web Oppstart av web-konfig går veldig tregt 

2242 Win/Administration/Web Stylesheet for hovedmenyen i web-konfig lastes ikke 

2264 Win/Catalogue Nytt dokument tar med seg lenke til elektronisk dokument fra forrige post 



 

 

Id Module Title 

2295 Win/Catalogue Flere problemer relatert til kolonnebredde i katalog 

2154 Win/Catalogue Søker man på mange spesialtegn i katalogen kræsjer Mikromarc. (!#¤%&/() osv.) 

2156 Win/Catalogue Feilmelding dersom man forsøker å slette strekkoden på et eksemplar 

2218 Win/Catalogue Legg til ett eksemplar feiler 

2238 Win/Catalogue Bøker fra Kulturråd - mangler registrering 

2257 Win/Catalogue Søkeindeksen oppdateres ikke når en MARC-post endres og lagres 

2239 Win/Catalogue/Authority Clip2MM filterfunksjon - ISBD-tegn skal ikke fjernes 

2150 Win/Circulation Ikke aktive MM2-lånergrupper vises i lånersøk 

903 Win/Circulation/Borrowers Hvis søket i lånerregisteret ikke gir treff henger adresseinfo fra forrige låner igjen 

2262 Win/Circulation/Borrowers Lånerimport fungerer ikke som den skal 

1941 Win/Circulation/Borrowers Valget 'Alle klasser' feiler 

2144 Win/Circulation/Borrowers Ingen advarsel ved sletting av klasse, og utlånt settes til tilgjengelig på hylla 

2249 Win/Circulation/Borrowers Kommer ikke ut av lånerregistrering  uten å legge inn PIN-kode 

2250 Win/Circulation/Borrowers Lånergruppe mangler skrivefokus 

2252 Win/Circulation/Borrowers Feil i nedtrekksdialog for å flytte medlemmer mellom lånergrupper 

2265 Win/Circulation/Borrowers/Import Problem med usynlig kolonne i lånerimport 

2159 Win/Circulation/Circulation Msgs Klassepurringer tar veldig lang tid 

2145 Win/Circulation/Circulation Msgs Service-id'er nullstilles ikke etter direktepurring. Purrer det samme i meldingsjobb 

2232 Win/Circulation/Circulation Msgs Feil ved kjøring av Utl. meldinger->Erstningskrav, uten klasse 

866 Win/Circulation/Desk Det er mulig å sette forfallsdato til rød dag i skranken 

2158 Win/Circulation/Desk Etter innlevering av ukjent eksemplar kan man ikke lenger trykke på F6 og få opp låneren 

2148 Win/Circulation/Desk Lånerstrekkode hentes ikke til skranke når låner hentes med 'Finn låner...' 

2149 Win/Circulation/Letter design Hentemelding - standardmal henter ikke riktige data ved valg av 'nynorsk' 

2279 Win/Circulation/Loan terms Feil i utlånsbetingelse basert på kontrollfelter 

2280 Win/Circulation/Loan terms Utlånsbetingelse som bygger på to kontrollfelter i en og samme marcfeltdef funker ikke 

2112 Win/Circulation/Loan terms Uoversatt dialog-tittel på konfliktbildet 

1097 Win/Routines/Messages Klikk på OK-knappen i oppsettet sletter alt hvis ikke e-postadressen er der 



 

 

Id Module Title 

1117 Win/Routines/Messages Ny generell e-post: Emne har tab-stop 

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

2222 Win/Routines/Messages Interne meldinger må sende en kopi til sendte meldinger 
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