
 

Nyhetsdokument Mikromarc 3 5.0 
 

Ny och förbättrad funktionalitet 
 

Huvudpunkterna i den här releasen är inköp och utökad funktionalitet för katalogmallar. 



 

Inköp 

Inköp är en ny modul och behöver konfigureras innan den används. Kontakta support@bibliotekscentrum.se för hjälp. 

Inköp levereras och utvecklas efterhand. Den första fasen (denna release) innehåller leverantörsregister samt beställningar som genererats 
från btj.se. Manuell beställning och budget kommer i nästa leverans. 

Leverantörsregister 

  

- Användaren kan registrera leverantörsuppgifter och de kontaktuppgifter de har samt inloggningsuppgifter till kundsidor i webbshoppar 

- De externa leverantörer vi idag har kommer att ligga inlagda i leverantörsregistret på förhand 

- De kunder som idag har koppling mot Btj kommer att finna sina kontouppgifter flyttade från Property till leverantörsposten 

 

Huvudbild i inköp 

 

- Här listas de köp som användaren gör hos Btj i deras webbshopp och som importeras via web service 

- Exemplar med exemplarstatus ”Under inköp” i dagsläget (MM3 3.403)  och som vid uppgradering inte har fått någon annan 

exemplarstatus kommer att flyttas till Inköp om de är importerade från extern leverantör 

- Exemplar som är importerade från extern leverantör som har annan exemplarstatus än ”Under inköp” kommer att få Inköpsstatus 

”Mottaget” 

- Exemplar med exemplarstatus ”Under inköp” som inte är importerade från extern leverantör utan lokalt upplagda kommer inte att 

flyttas in i Inköp till 3.5. De är fortsatt sökbara i katalogen. 

- Användaren får i huvudskärmen möjlighet till att söka och filtrera sina beställningar på exemplar, inköpsstatus, EAN/ISBN/ISSN, 

exemplarstreckkod, titel, författare, ordernummer och leverantör samt göra avgränsningar på enhet och datum. 

- Användaren kan i huvudskärmen välja att visa ett annat urval av kolumner än det vi valt som standard 

- Orderlinje kan för användare som beställer många exemplar av samma titel kollapsas till en linje som får en ”+-ikon” med uppgift om 

hur många exemplar den representerar. Förutsätter att de ingår i samma order/leverantör och är kopplade till samma post, kan t.ex. 

gälla beställning av flera hundra exemplar av ett läromedel i en order. 

- Användaren kan markera en eller flera beställningslinjer, inklusive kollapsade linjer, och från dem välja att arbeta vidare med 

o Mottag av ankommet material 

o Ändra inköpsdata för en eller flera orderlinjer 

 

Inköp är exemplarorienterat. Beställningslinjer ligger kopplade mot exemplar och är länkade till order och leverantör. Genom sökning kan man 

vid leverans välja att söka på t.ex. EAN-nummer (skanna från boken) och få direktträff eller ordernummer och få upp samtliga titlar i ordern. 

 

mailto:support@bibliotekscentrum.se


 

Katalog 
 

Funktionen “Sök medan du skriver “ i katalogen på auktioriserade fält är tillbaka, men bara i F4 MARC. 

 

Katalogmallar 

 

 

I denna version har det skett vidareutveckling. 

   

- Att lägga en katalogpost på poster som hämtas från “Sök i externa databaser” 

- Att byta från en mall till en annan på befintliga poster 

- Att lägga en mall på en post som redan finns i databasen 

 

Utskrift/export av träfflistor 

 

Det nu möjligt att exportera träfflistan i katalog i ISBD-format till Microsoft Word och till OpenOffice Writer (endast de program som finns 

installerade på datorn kommer vara tillgängliga som val). Listan skrivs ut med posterna i den ordning som det visas i träfflistan. Välj mellan 

kort och utökat ISBD format. Högerklicka i träfflistan för att se val för export/utskrift.  



 

Fjärråterlämning 
 

I versjon 3.5.0.0 finns funktionen "Fjärråterlämning"  Det betyder att ni kan ta emot exemplar som hör hemma på ett annat bibliotek än ert 

eget. Exemplaret registreras som återlämnat så att låntagaren inte får klar/ersättningskrav skickat till sig. I Sverige är detta möjligt mellan 

olika Mikromarc 3-bibliotek. 

 

Utlån/återlämning 

Det är byggt en funktion för kontroll av låntagarens ålder vid utlån i förhållande till åldersgräns, primärt aktuellt vid utlån av spel och filmer. 

Denna funktion är oberoende av övriga lånevillkor. Förutsättning är att det i postens 521a-fält finns information om ålder. Vid utlån kommer 

besked om att låntagaren inte får låna p.g.a. åldersgränsen. Det finns knapp för att låna ut ändå om man vill gå förbi spärren. Funktionen är 

valbar och inställningen för funktionen finns under Expeditions- och cirkulationsinställningar, fliken Expedition.  

 

I detaljerna för låntagargrupp finns en kryssruta för att flytta låntagare från en grupp till en annan när de når en viss ålder. Exempelvis mellan 

Barn och Vuxen vid viss ålder. Flytt sker natten före låntagarens födelsedatum. Första gången låntagaren söks fram i expedition får du ett 

meddelande om att låntagaren är flyttad, så att du eventuellt kan be låntagaren skriva på ett låneavtal.  

 



  

Felrättningar och mindre ändringar 
Totalt har vi i denna releasen löst 72 större och mindre saker. De viktigaste listas nedan:  

 

ID Titel 

3838 Systemet ska komma ihåg kolumnbredd och kolonnföljd i låntagarens lån. 

3423 Lista med låntagare med skuld 

4601 Spara och skriv ut rapporter och statistik till olika format (bl.a.; excel, pdf, open office) 

4509 Ny rapport - Vem har vad 

 

892 Expedition: Meddelande vid utlån om inte låntagaren har åldern inne för att få låna material med åldersgräns (film, 
spel) 

4253 Katalog: Förslag från auktoritetsregistret när man katalogiserar aukt. fält (F4) 

4302 Expedition: Defaultval för reservationskolumn i träfflista vid F9 sök från expedition 

4688 Katalog: Länkade poster visas emellanåt i fel ordning 

4705 Rapporter: Filter för språk, språkkoder visas inte korrekt från basen 

4716 Cirkulation > Översättning > Kvittering: Går inte att skriva i sökfält 

4725 Katalog, sökkoder: Ändring av beskrivning för sökkoder sparas inte 

4737 Katalog: Möjlighet att exportera ISBD till OpenOffice Writer 

4749 Katalog: Fel i export till OpenOffice Calc 

4763 Katalog: Det ska vara möjligt att radera dubbletter av 000 och 008 

4764 Katalog: Krasch när man sparar post som har dubblerade 008 

4767 Katalog: Ändringar i kataloginställningar ska komma ihåg vad man senast sökte 

4775 Katalog: Flytta funktionerna i fliken F10 Länkar till egen toolbar 



4769 Katalog: generera streckkoder även om den inlagda streckkoden har bokstäver bland siffrorna. 

4882 Katalog: katalogmallar 

4770 Webb-konfiguration: felmeddelande vid upprättande av länkar 

4778 Cirkulation: Låntagare med skuld kan tas bort utan att meddelande ges 

4783 BURK/Bibliografisk service: Sekvensnummer för inrapportering av beståndsuppgifter måste räknas upp från det 
senaste använda 

4802 Rapport: Felmeddelande vid körning av Låntagare fördelade på status... 

4803 Katalog: Spara data till auktoriserat fält tar lång tid 

4837 Expedition: Ändring av datum för förfallodag (F8) vid omlån slår inte igenom 

4855 Statistik & Rapporter: Felmeddelande vid klick på Hyllsignatur 

4856 Rapporter: Norsk text i statuskolumn 

4879 Statistik & Rapporter: Urval på Hylla, OK-knapp inte aktiv 

3838 Cirkulation: Kolumnbredd i låntagarbilden ska sparas 

4135 Cirkulation: Borttag av alla låntagare i en klass 

4654 Cirkulation: Förlorat utlån från  låntagarbilden ska generera ersättningskrav i utlånsmeddelanden 

4733 Cirkulation, meddelanden: Alla låntagare får meddelande på alla språk som finns i körningen 

4771 PIN-kod i webbsök 

4498 Fjärrlån: Följesedel har fel bibliotek nederst 

4779 Facebook gilla-knapp uppdatering 

 



Kända fel 

Ersättningskrav 

I Mikromarc version 3.4.0.3 ändrade vi hanteringen av förlorade utlån och utskick av ersättningskrav samt introducerade en ny statuskod 

(ersättningskrav sänt) för att identifiera lån som hade gått till ersättningskrav. Denna status används nu av systemet för att undvika att nya 

ersättningskrav blir genererat till samma utlån. Dock har inte lån som låg i systemet sedan tidigare och där ersättningskrav redan gått ut 

blivit ändrade. Konsekvensen är att det kan genereras ersättningskrav till dessa gamla lån, eftersom systemet inte känner igen att de redan 

har blivit krävda med ersättningskrav. I denna version ligger det en uppdatering i databasen så att de gamla kraven inte ska dyka upp på 

nytt. Det är emellertid fullt möjligt att en del lån redan har blivit dubbelkrävda och dessa måste då hanteras manuellt. 

 

Inköp 

När du mottar flera exemplar och använder funktionen ”Streckkoder som börjar på”, kommer streckkodsautomatiken bli fel i de fall det är en 

eller flera 0 efter den första siffran. 

Exempel där det blir fel: 

100100 = 1100 

200100 = 2100 

10000100 = 1100 

 

Är det däremot inte 0 i andra positionen, fungerar streckkodsautomatiken.  

Exempel där det fungerar riktigt:  

1100100 = 1100100 

1200100 = 1200100 

 

Mottag av ett och ett exemplar fungerar riktigt. Mottag av flera exemplar där streckkoderna har en eller flera 0 efter den första siffran 

fungerar riktigt när man inte använder streckkodsautomatiken ”Streckkod som börjar på”, utan registrerar streckkoder i streckkodskolumnen. 

 

Se bifogad skärmbild.  



 

 


