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Nyheter i Mikromarc 
 

Produkt Version Produktionsdatum 

Mikromarc 6.90, patch 1 Patch: 30 mars 2020 

Detta dokument innehåller beskrivning av ny och ändrad funktionalitet för patch 1, för version 

6.90 av Mikromarc. Här är fullständig lista över vad som ingår. 

Lista över bug-fixar i Mikromarc 6.90 patch 1 
 

Id Titel Område Beskrivning 

15912 Bibliotekssök: 

Uppdatering av bestånd 

vid Mikromarc-bibliotek 

måste ske på sådant 

sätt att det inte ger 

timeout och varierande 

resultat 

OAI Svar för bestånd vid MM3-bibliotek via OAI-PMH använder för lång tid och resulterar i 

att MM3-bibliotek ofta inte får med sina bibliotek i listan över tillgängliga bibliotek för 

användaren. Det medför en stor redukton i fjärrlånsbeställningar till MM3-bibliotek.  

15872 OAI: databas-resultat 

och api output är inte 

synkroniserat vid 

höstning av urval 

OAI Vid användning av verb vs ListRecords med filter "&from" och "&until"  frågan trög så 

att posten inte är komplett när den hämtas av api:et. Detta ger problem i förhållande till 

höstning av data till bland annat Saga.  

15884 Ikon saknas och länken 

(till ikonen) ger 

felmeddelande vid 

postvisning av post 

med elektroniska 

dokumnet / e-bok i 

webbsök 

Webb I 6.81 får man vid elektroniska dokument en ikon med en jordglob och länk och inget 

felmeddelande om man klickar på ikonen. 

I 6.90 saknas ikonen, ”bild” visas i stället och länken är felaktig.  

15137 

/ 

15921 

Enskilda baser i drift ger 

”error loading page” vid 

reservation och 

inloggning i mobilwebb 

Webb\  

Mobilwebb 

Reservation av titlar ger i enskilda baser en ”Error loading page”-felmeddelande som 

omöjliggör reservation eller inloggning. Inloggning i Webbsök spärrar för inloggning 

och reservation i Mobilwebben med samma låntagare, och motsatt, tills låntagaren har 

loggat ut av den andra lösningen. 

15908 Feide-integration kräver 

SameSite-

konfigurationsändringar 

Webb\ 

Sökning 

Feide slutade fungera p.g.a. ändringar i hur IIS och Chrome hanterar cookies. 

15883 Födelsenummer ska 

generera rätt 

födelsedatum 

Circulation\ 

Låntagare 

Om ny nationell låntagare är född på 1920-, 30- eller 40-talet sätts födelsedatum till 

2020-talet ett eller annat, 2030 eller 2040. 
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15890 Avgifter för krav är inte 

med i summeringen i 

ersättningskrav-breven. 

Sätts till 0 

Circulation\ 

Utlånsmeddelan

den 

Efter senaste uppdateringen syns inte längre avgiften för breven i ersättningskraven. Det 

står utestående krav: 0.00 även om låntagaren har flera avgifter i kontobilden. 

15300 Giltighetstiden för en 

reservation kan 

förändra sig medan 

man utför en 

reservation 

Circulation\ 

Reservationer 

Några reservationer i systemet får en kortare giltighetstid för reservationen än andra; 

den kan bli 14 dagar när det är lagt in 3 år i utlånsvillkoren. 

15902 ”Gäller till”-datum för 

reservationer är 14 

dagar för vissa 

låntagare, oavhängigt 

av vad utlånsvillkoret 

säger, men inte 

konsekvent. 

Giltighetstiden blir fel 

när det sker och 

reservationer försvinner 

Circulation\ 

Reservationer 

Reservationer försvinner för att de går ut på giltighetstid. Vid reservation på både post- 

och exemplarnivå följs inte alltid reglerna som finns i utlånsvillkoren. I stället används 14 

dagar, så om man inte är uppmärksam i expeditionen kommer reservationer att 

försvinna. 

(NB: Skript är kört dagligen av Centraldrift efter det att felet blev uppdagat, så att 

möjligt felaktigt korta reservationstider blir förlängda.) 

15903 Utloggning efter 15 

minuter, 

inloggningsbox visas 

onödigt 

Circulation\ 

Tekniska saker 

Utloggning efter inaktivitet är en del av en säkerhetsuppgradering som var en del av det 

som blev gjort i 6.90. 

Vi har fått in en del ärende kring att kunder blir utloggade och/eller får felmeddelande 

om maskinen går i viloläge och ibland även av andra orsaker. 

15929 Ta bort knappen för 

nedladdning av externa 

bibliotek 

Administration\ 

Externa 

bibliotek 

För det att det är gjort ändringar i formatet för nedladdning av Base Bibliotek, rör bl.a. 

användarnamn och lösenord, så tar vi bort denna möjlighet. 

15915 Sorteringsregel 

”Reserverat: vid några 

enheter” fungerar inte 

som förväntat 

Administration \ 

Sorteringsregler 

Sorteringsregeln där kriteriet är ”Reserverat: vid några enheter” fångar upp reservationer 

oavhängigt av om enheterna är med i urvalet. 

15910 Säkerhetskod: policy: 

Stacktrace viv byte av 

pin/säkerhetskod 

Administration\ 

Användare / 

Konfiguration 

När ”passwordpolicy” är aktiverat under Konfiguration och användaren vill byta 

säkerhetskod i samband med inloggning kommer en stracktrace. 

15919 BaseBibUpdater och 

nytt format på xml-filer 

från NB 

Tekniska saker NB har ändrat något i formatet för basebibliotek xml-filen som laddas ned, detta medför 

att filen inte importeras med BaseBibUpdater. 

15893 Stacktrace vid upplägg 

av nya bibliotekskort 

(Pulsen/Navet) 

Circulation\ 

Låntagare 

Vid uppläggning av ny låntagare fungerar det inte att hämta personuppgifter. Det 

uppstår ett stacktrace när man skrivit in personnummer. Detta händer efter 

uppgradering till MM 6.90. Se fliken ”stacktrace”. 

14830 Syndetics – fel kundkod 

används i webbsök 

Administration\ 

Konfiguration 

Vårt test-abonnemang används för kunders bilder på webben. Detta innebär i 

förlängningen att kunder som säger upp sitt abonnemang på Syndetics hos Btj 

fortfarande kan visa bilder i Webbsök via vårt testkonto. 

 


