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Arbetet med denna version är huvudsakligen baserat på rapporter från våra kunder, både felrapporter 
och ändringsönskemål. Nedan återfinns en kort beskrivning av ny och förbättrad funktionalitet. Nyheterna 
presenteras också i ett filmklipp på Mikromarcs Youtube-kanal. Se hjälpen eller manualen för ytterligare 
detaljer. 

 

 

Ny och förbättrad funktionalitet 

 

Inköp 

Felet som innebar att kontot inte justerades då exemplar gavs status «Returnerat» eller «Avbeställt» har 
rättats. Vidare kan man nu ändra bredden för tabellkolumnerna i kontodetaljbilden. 

 

Utlån 

Många bibliotek har börjat med öppna reservationshyllor. Mikromarc har fått bättre stöd för detta, på så 
vis att följesedlar kan anonymiseras med ett reservationsnummer som består av aktuellt årtal plus ett 
löpnummer. Detta nummer skrivs i förekommande fall ut på aviseringar (för SMS-avisering krävs dock att 
en särskild (ny) SMS-mall används). Reservationsnumret syns dessutom i listan över låntagarens 
reservationer och i de rapporter som rör reserverat material. 

 

Expedition 

När material återlämnas syns numera förfallodatum också i transaktionsloggen. 

Om låntagarens konto förfallit, får man omedelbart besked om detta då lånekortet skannas (eller 
låntagaren aktiveras på annat vis). 

Hanteringen av utlånskvitton har förbättrats: Det är möjligt att välja en kvittomall med kortare format, där 
varje lånad titel tar upp endast en rad. I gengäld visar denna mall antal lån (också om antalet är noll), antal 
reservationer och kontobelopp för låntagaren. Mallen måste väljas aktivt under «Expeditions- och 
cirkulationsinställningar», «Kvitteringar». 

Med en inställning i huvudmenyn, under «Expedition», kan man välja om också låntagarens reservationer 
ska tas med på utlånskvitton. 

 



Låntagarbilden 

Det har tillkommit dubblett- och formatkontroll av personnummer. Efter att ett korrekt personnummer 
angivits, fylls dessutom fälten «kön» och «födelsedatum» i automatiskt. Se även separat mail med 
information om personnummerkontroll. 

Under fliken «Konto» kunde man tidigare inte se noteringar för manuella transaktioner. Detta är nu 
åtgärdat, så att noteringen syns i detaljerna nedanför listan. 

I listan över låntagarens reservationer har kolumnföljden ändrats, och en ny kolumn med 
reservationsnummer har lagts till. 

Från listan över låntagarens lån finns det nu fyra utskriftsmöjligheter: 

 «Utlånskvittering», som skriver ut alla lån (och ev. reservationer) på kvittoskrivaren 

 «Skriv ut lista (A4)» och «Skriv ut valda lån (A4)», vilka skriver ut alla respektive markerade lån i 
A4-format på standardskrivaren 

 «Ersättningskrav», som skriver ut ersättningskrav på standardskrivaren 

 

Utlånsmeddelanden 

Det finns en ny mall för SMS-aviseringar som innehåller reservationsnummer och som saknar begränsning 
av antal tecken (upp till 1000 tecken). 

I mallen för ersättningskrav (utskrift) är det nu möjligt att lägga till låntagarens födelsedatum och 
låntagarens personnummer som databasfält. Detta görs i redigeringsverktyget för mallar. 

 

Lånevillkor 

Det är numera möjligt att begränsa lånetiden redan då kölistan innehåller «fler än 0 låntagare», det vill 
säga så fort det blivit kö på en titel. 

  

Meddelanden (Rutiner) 

Från Webbsök inkomna förfrågningar och beställningar kan skrivas ut eller vidaresändas till en 
e-postadress. Det är också möjligt att svara låntagaren, det vill säga sända e-post till den aktuella 
låntagarens e-postadress. 

 

Rapporter 

Det har skapats en ny rapport över «Mest reserverade titlar – NU», som genererar en lista över de titlar 
som har längst kölista vid tidpunkten för beräkningen. Denna kan till exempel användas för att avgöra 
vilka titlar som lämpar sig för snabblån eller för vilka titlar ytterligare exemplar behöver köpas in. 

Rapporter som rör reserverat material har fått en kolumn med reservationsnummer. 

 



Andra rättningar och mindre ändringsönskemål 

 

Id Modul Titel 

4183 Fjärrlån Statustexten för gulmarkerat fjärrlån är svår att läsa 

5379 Inköp Leverantörsregistret ger felmeddelande vid fler än 100 
leverantörer 

5315 Inköp Listutskrift från huvudskärmbilden har engelsk överskrift 

5454 Webbsök Klienten hänger sig vid begäran om borttagning av fjärrlån 

5214 Katalog 1/3 av snabbkommando med F-tangenter för byte mellan flikar 
fungerar inte 

5335 Katalog F9-sökning i expeditionen: klienten slutar att fungera 

5496 Katalog Mikromarc klarar inte av Plessey-strekkoder (som slutar på 
bokstav) 

5368 Utlån Självbetjäning: avsaknad av hantering av vissa felkoder vid 
återlämning 

5425 Utlån Omlån ska respektera samma gräns för maxavgift som 
återlämning 

3080 Utlånsmeddelanden Avsändare saknas i utlånsmeddelanden via SMS 

4155 Utlånsmeddelanden Det bör finnas en SMS-mall för påminnelser 

5372 Utlånsmeddelanden Aviseringsmeddelanden ska inte skickas två gånger för samma 
fjärrlån 

5453 Utlånsmeddelanden SMS-aviseringar visar fel utlämnande enhet 

5367 Expedition Återlämning av material reserverat till spärrad låntagare ska 
inte ge rött ljus 

5363 Expedition Återlämning av exemplar med status «Under arbete» i 
expeditionen ska få status «Tillgänglig på hylla», «Reserverad» 
eller «Under transport..» 

5377 Reservationer Följesedlar blir fel för vissa reservationer när man återlämnar 
exemplar 

 


