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Ny och förbättrad funktionalitet 
 

Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna version. Se hjälpen eller manualen för ytterligare detaljer. 

Huvudnyheterna i denna version rör Inköp (fas 2) och Webbsök.



 

Inköp 

BUDGET 

Budgetfunktionaliteten är gjord för att du skall kunna sätta upp en budget för biblioteket och hålla reda på hur mycket pengar du har använt. 

Du kan fördela budgeten över flera konton, och för varje konto kan du fördela pengarna månadsvis efter förväntad förbrukning genom att 

välja en fördelningsmodell. 

 

PERIODER 

Budgeten upprättas för en period (=kalenderår). Det är möjligt att använda nästkommande period under innevarande år, men du kan inte 

låsa en period förrän den passerat (d.v.s. du kan inte låsa 2011 förrän tidigaste 2012-01-01). 

 

KONTON 

Varje konto är knutet till en biblioteksenhet, antingen huvudbibliotek eller filial. För att få tillgång till en biblioteksenhets konton måste 

Mikromarc-användaren ha tillgång till biblioteksenheten. Detta gäller både rätten att granska ett konto och att använda det för inköp. 

 

VALUTA 

Det finns en enkel valutahantering, där du kan lägga in önskad valuta och omräkningskurs manuellt. 
 

MANUELL ORDER 

Det finns möjlighet att skapa manuell order för beställning från valfri leverantör. En manuellt registrerad order kan kopplas till ett konto och 

beställda exemplar hanteras i inköpsmodulen. 

 

 

 

  



 

WEBB 

 

INNLOGGNING 

Låntagare kan nu logga in överst till höger i Webbsök, och därefter hela tiden se vilken låntagare de är inloggade som. Låntagararen kan 

också logga ut från samma ställe. 

 

WEBBKONFIGURATION 

Här finns nu en dialog för vanliga inställningar (verktygsinkonen). Inställningsdialogen har tre flikar: Generellt, Sök och visning, 

Reservationer. 

Generellt: innehåller inställningar av bakgrundsfärg och språk 

Sök och visning: innehåller bland annat inställningar för stavningskontroll och algoritmer. Här kan du också ställa in huruvida MARC-fliken 

skall visas i den detaljerade postvyn och huruvida CCL-fliken skall visas vid avancerade sökning. 

Reservationer: innehåller inställningar gällande reservationshantering i Webbsök. 

 

LAYOUT/DESIGN 

- Sidhuvudet har fått en ny utformning. Den största skillnaden är att bibliotekets namn hamnar i fokus. 

- Färger: du kan nu ändra färgen på Webbsök som helhet från modulen Webbkonfiguration. Det finns tre färgteman: klassisk (det 

ursprungliga), blå och svart. 
  

KOM-IHÅG-LISTA 

Kom-ihåg-listan i Mikromarc 3 Webbsök har vidareutvecklats och är lättare att använda. Nu kan låntagare lägga till titlar till kom-ihåg-listan 

genom att dra och släppa titlar i den eller genom att klicka på kundvagnsikonen till höger om varje titel i träfflistan. Låntagaren kan dessutom 

hela tiden se hur många titlar han eller hon lagt till i kom-ihåg-listan. Vidare kan låntagaren i vyn för kom-ihåg-listan göra följande nya val: 

 

- Utskrift. Här kan låntagaren få ut en utskrift över valda titlar från kom-ihåg-listan, med eller utan exemplarinformation. Låntagaren kan 

också välja detaljnivå för den bibliografiska informationen. 

- Export till fil: Valda titlar från kom-ihåg-listan kan exporteras till en textfil. 

- Spara som PDF: Låntagaren kan spara bibliografisk information för valda titlar i en PDF-fil. 

 

Val av flera materialtyper: man kan välja att avgränsa på flera materialtyper samtidigt i såväl enkel som avancerad sökning. 

Val av flera kataloger: man kan välja att avgränsa på flera kataloger samtidigt i såväl enkel som avancerad sökning. 

 



RESERVATION 

Det är möjligt att stänga av möjligheten för låntagare att från Webbsök reservera exemplar som har status ”tillgänglig på hylla”. Som 

standard kan alla exemplar reserveras, oavsett status. Obs. I Mikromarc 3.5.1 kommer denna parameter också begränsa möjligheten för 

andra bibliotek att beställa exemplar med status ”tillgänglig på hylla”. 

 

EXPEDITION VIA WEBBEN 

Det är nu möjligt att använda Webbsök till självbetjäning och/eller återlämning. Som standard är denna möjlighet inte tillgänglig; funktionen 

måste aktiveras för att den skall vara tillgänglig i Webbsök. Det är möjligt begränsa tillgången på olika sätt. Expedition via webben kan 

exempelvis förbehållas datorer inom ett visst spann av IP-nummer. Det går också att ställa in huruvida låntagaren måste logga in för att 

kunna använda funktionen. 

 

Katalog 

EXEMPLARBILDEN 

Av tekniska och designmässiga orsaker har vi ändrat på exemplarbilden. Den har nu blivit bredare, och några av fälten har bytt plats, men 

alla funktioner finns kvar. Det har också tillkommit en ny status, ”Ska beställas”. Denna status är avsedd för användning vid inköp, och 

exemplar som ges denna status skall vidarebehandlas i inköpsmodulen. 

 

”Dölj exemplar från andra enheter” är rättat så att enheten man är inloggad på och alla underavdelningar till denna tas med. 

 

Import av poster från SwePub 

Det är möjligt att söka i och importera poster från SwePub (via SRU) på samma sätt som man importerar poster från Libris och andra externa 

databaser.  

 

 

 

 

 



Rättningar av fel och mindre ändringar (efter önskemål) 

 

Totalt har vi i denna release löst 105 större och mindre fel. Nedanför är de viktigaste av dessa listade (med undantag för de som redan 

avhandlats ovan.) Kolumnen ”Id” avser ”trackernummer” i vårt ändringshanteringssystem. 

 

Åtgärdade fel och ändringsönskemål 

Modul Titel 
Statistik Tal för fjärrlån och Webbsök är inlagt för all relevant kulturrådsstatistik 

Statistik Statistiken ”Antal unika besökare” visar fel på unika IP-adresser 

Statistik Kulturrådsstatistiken skall visa valda enheter och de man har tillgång 

Statistik Kulturrådsstatistik för folkbibliotek. Avdelningarna får som standard samma adress som överordnad enhet. 

Statistik Procentandel från kulturfond visar fel 

Statistik Årsstatistiken visar att endast skönlitteratur för vuxna är utlånad.  

Statistik Ej avhämtade reservationer: fel hämtningsdatum 

Statistik Plocklista för reserverade titlar 

Självbetjäning 
(selfcheckserver) 

Låntagaren får tillgång till fjärråterlämning. 

Självbetjäning 
(selfcheckserver) 

Bör returnera återlämningsdatum vid felmeddelande ”Låntagaren har redan lånat den här boken” 

Självbetjäning 
(selfcheckserver) 

Meddelanden till användaren är på engelska 

Självbetjäning 
(selfcheckserver) 

Spärr för max förseningsavgift per exemplar 

Reservation Att ändra reservationsprioritet för egen enhet fungerar inte 

Låntagare Radering av klass raderar bara låntagarna, inte kontakterna 

Expedition Möjlighet att begränsa förseningsavgift per lån per dag (kontakta supporten för hjälp med parametersättning) 

Expedition Möjlighet att lägga in en maxgräns för förseningsavgift och spärra låntagaren när denna gräns nås (kontakta supporten 
för hjälp med parametersättning) 

Expedition Efterskänk ersättningskrav på exemplar som lämnas in (kontakta supporten för hjälp med parametersättning) 

Katalog/Import Import av poster fungerar inte om filen börjar med en postavkiljare 

Katalog Exemplarindikator i träfflista visa ofta fel 

Katalog Fel i ISBD-visningen. Det finns ett fel i ISBD-visningen som gör att institution som ämne visas på ett underligt sätt. 



Katalog Kontrollfältvärden får inte raderas vid bruk av mall 

Katalog Låsning av maximerade fönster kan orsaka systemkrasch 

Katalog Fel vid visning av materialtyp, grupperade titlar. Fel materialtyp visas i träfflistan om man lägger till en post som 
grupperas med andra poster.  

Katalog Katalogen skall komma ihåg val av katalog, enheter och medietyper från senaste sökning. 

Katalog Det är inte möjligt att radera 000- och 008-fält vid redigering av katalogmallar 

Katalog Fördefinierade katalogmallar 

Katalog Katalogmallar – markering av statistikbärande information 

Katalog Dölj exemplar från andra enheter bör ta med underliggande enheter 

Katalog Det bör vara möjligt att ändra kolumner utan att behöva söka först 

Katalog 008-kontrollfälteditorn flyttar all information ett fält åt höger  

Katalog Val av enheter, kataloger och materialtyper sparas inte mellan inloggningar 

Katalog Nytt exemplar får inte någon hyllsignatur som standard 

Katalog Nytt exemplar – det finns ingen begränsning för max antal nya ex. 

Katalog Registrering av antal exemplar har ingen begränsning 

Fjärrlån Fel status vid återlämning och vidaresändning till annat bibliotek  

Webb Förhindra reservationer av titlar som har status ”tillgänglig på hylla” 

Webb Håll musen över titel i träfflista för mer detaljerad information om post och exemplar 

Webb Sökning avgränsad till flera kataloger och materialtyper  

Webb Krav visas i senaste utlån. 

Webb Tipsa en vän 

Webb Tooltip med info om fel användarnamn/lösenord 

Webb Validering av e-postadresser vid reservation 

Webb Materialtypslista visar det som finns i databasen i stället för allt 

 

 


