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Automatisk uppdatering av poster från Biblioteksentralens webbshop (Norge)
Vid beställning från Biblioteksentralens webbshop kommer några av MARC-posterna till de beställda titlarna som
preliminära poster. Det är gjort en lösning som gör att Biblioteksentralen senare kan sända ut fullständiga poster
till dem som har mottagit preliminära poster. De preliminära posterna blir då ersatta med den fullständiga posten
i bibliotekets katalog. Biblioteksentralen kan också sända ut rättelser till fullständiga poster. Biblioteket kan välja
om de önskar denna funktion genom inställning i leverantörsvillkoren för leverantören ”Biblioteksentralen AL”.

Tills vidare är det förvald inställning ”Uppdatera inte poster”. Biblioteket väljer själv om enbart förhandsposter
ska uppdateras, eller om också eventuella rättelser i fullständiga poster ska uppdateras. Importinställningen
”BIBBI” (Inställningar för Katalog – Importinställningar) används vid importen där det är möjligt att skydda
eventuella lokala fält.

Inställningen för ”Uppdatering av poster:” i leverantörsvillkoren har tills vidare ingen funktion i svensk version.

Möjlighet för att ta ut topplistor med mmwebapi
MMOLA har haft en funktion för att hämta ut topplistor över mest utlånade och reserverade titlar i en period.
Urvalet av titlar kunde styras i detalj via CCL. Funktionen var för tung och måste tas ur drift. Denna funktion är nu
flyttad till mmwebapi och prestanda är mycket bra. Topplistefunktionen kommar att användas av CS Library Saga.

Statusen ”Påstås återlämnat eller aldrig lånat” bör kunna väljas
Nu är en efterlängtad funktion på plats: Nu kan du sätta lånade exemplar till statusen ”Påstås återlämnat eller
aldrig lånat” utan att tappa förbindelsen till låntagaren. Du gör detta i skärmbilden för exemplardetaljer, som du
kan komma till både från Katalogmodulen och från listan över låntagarens lån:

När exemplaret har fått denna status kommer det fortsatt att uppföra sig som ett lån, men:



Det kommer inte med i ”vanliga” kravkörningar, enbart när du kräver aktivt inne från låntagaren lån, eller
kör krav med alternativet ”Kräv alla lån, oavsett förfall”
Det visas i listan över låntagarens lån i Mig&mitt (webbsök och mobilwebb), men i stället för förfallodag
visa texten ”Återlämnad?”

I förbindelse med denna ändring är det också gjort nödvändiga ändringar i vilka exemplarstatusar som kan ändras
till vad. Statusen ”Utlånat” kan nu ändras till ”Förlorat utlån” eller ”Påstås återlämnas eller aldrig lånat”.
Notera: Exemplar som har den ”gamla” versionen av status ”Påstås återlämnat eller aldrig lånat” i 6.60 kommer
att få status ”Förkommet” vid uppgradering till version 6.61, så att användningen av den nya statusen inte skapar
sammanblandning och förvirring.

Ändringar och felrättningar i Mikromarc+ plocklista för reservationer (webbappen)
Webbappens plocklista för reservationer med tillgängliga exemplar har fått mer funktionalitet.

Det är lagt till en avbockningsbox för att ”Ta bort om utlämnande enhet har egna exemplar”:
Vid vanlig körning av plocklistan kontrollerar systemet om titelreservationen har minst ett exemplar tillgängligt på
själva utlämnande enheten eller avdelning under den. Bockar du för i den nya boxen, kommer systemet också att
kontrollera alla filialer och avdelningar som tillhör samma ”hierarki” som den utlämnande enheten (ett ”hierarki”
i systemet utgörs av ett huvudbibliotek och alla underliggande filialer och avdelningar). Detta kan göra att
transporten av material över långa sträckor minimeras. Många folkbibliotek har en hierarki för var kommun, och
dessa blir kontrollerade för tillgängliga exemplar före systemet går vidare till samarbetande kommuner.
I själva plocklistan finns det nu en möjlighet för att enkelt ”ångra” det senaste exemplaret som plockades, genom
att klicka på en länk som visas. (I tillägg har du fortfarande möjlighet till att gå till översikten över plockade
exemplar och ”ångra” därifrån.)
Klickar du på länken ”Mer info” i plocklistan, kommer du till en ny skärm med detaljer om posten, om
reservationen, och med ytterligare detaljer om exemplaret i listan. Här kan du bl.a. se de senaste införingarna i
exemplarhistoriken, t.ex. om exemplaret nyss är återlämnat och kanske står på en vagn i expeditionen i stället för
på sin hyllplats.
Om du trots detta inte finner exemplaret som är reserverat kan du inne i detaljvisningen ändra exemplarets status
till ”Saknas – efterforskas”. Detta sker direkt, och från detta kommer exemplaret inte att räknas som tillgängligt –
detta gör att reservationen kan dyka upp i plocklistor i andra samarbetande biblioteksenheter.
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12007

12008

10256

11142

Titel
MMOLA»s funktion för att hämta
ut topplistor ska flyttas till
mmwebapi
Status Förlorat utlån ska kunna
ändras (tillbaka) till Utlånat samt
till Påstås återlämnat... i
exemplardetaljerna.
Statusen Påstås återlämnat eller
aldrig lånat ska kunna väljas
Lån av exemplar med status
Påstås återlämnat... ska komma
med i kravrutiner med
parametern Kräv alla lån oavsett
förfall.
Mobilwebb: Statusen Påstås
återlämnat eller aldrig lånat bör
kunna visas
Webbsök: Statusen Påstås
återlämnat eller aldrig lånat bör
kunna visas
Om det finns exemplar inom
huvudbibliotekets filialer så ska
titeln inte komma med på övriga
kommuners plocklista
Gå från exemplar till postvisning
(detaljvisning) med
kommentartexter och mer info

Område
\API

Beskrivning
Topplistefunktionen kommer att användas av CS Library
Saga.

\Katalog\
Exemplar

\Circulation\
Låntagare
\Circulation\
Låntagare

Det ska gå att sätta statusen Påstås återlämnat eller aldrig
lånat och fortfarande ha kvar lånet på låntagaren.
Lån av eksemplar med status Påstås återlämnat... ska inte
komma med i "vanliga" kravrutiner, men de ska kunne krävas
från låntagarbilden samt i kravrutiner med parametern Kräv
alla lån oavsett förfall.

\Web\
Mobilweb

Ett lån med status Statusen Påstås återlämnat eller aldrig
lånat bör kunna visas ska visas i listan över låntagarens lån i
mobilwebben.
Ett lån med status Statusen Påstås återlämnat eller aldrig
lånat bör kunna visas ska visas i listan över låntagarens lån i
webbsök.
I en databas med flera samarbetande kommuner är det
önskvärt att kunna göra så att reservationer inte skickas
mellan kommunerna i onödan.

\Web

\Web\Webapp

\Web\Webapp

Det ska gå att se exemplarinformation till titlarna i
plocklistan. Det ska gå att se reservationsnotering. Det ska gå
att sätta exemplarstatus till Saknas.
När en plockar ett exemplar eller sätter status till Saknas så
ska en automatiskt komma tillbaka till plocklistan.

11144

11148

11820

Det ska gå att ångra plocklning
av det senaste exemplaret i
plocklistan
Det ska gå att sätta exemplar till
status Saknas – efterforskas i
plocklistan
Plustecknet är otydlig som ikon
för att plocka i plocklistan

\Web\Webapp

\Web\Webapp

\Web\Webapp

Det har kommit synpunkter på att plustecknet är missvisande
för att ta bort något från plocklistan. Funktionen ska ha en
annan ikon.
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Titel
Fel användare i visning av
”Ändrad av” vid statusändring i
inköp
Tidsskrift – om noteringen är
för lång visas den inte.

Område
Acquisition\
Acquisition
module
Acquisition\
Serials

Om man skapar flera nya
leverantörsvillkor på en gång så
sparas endast den sist tillagda
Text för inga val "<None>" för
återlämningsautomatens villkor
kan inte översättas
Avdelning som är flyttad från
enhet med
reservationssamarbete, går ej
att ta bort.

Acquisition\
Suppliers

11921

Knapptext för Ta bort-knappen i
Scheduled Tasks saknas

Administration\
Scheduled Task

12000

MMwebapi autentiserar med
tomma lösenord
Elib-lån via mmwebapi får inte
låntagarens hemenhet som
utförande enhet
Det är möjligt att ta bort en
överordnad post med
underliggande poster.

API

”Shift + F8” öppnar inte längre
fönstret för
exemplarreservation utan
öppnar istället fönstret för
titelreservation
Klistra in från urklipp ger
stacktrace i F10 länkar om
posten som klistras in saknar
delfält som finns i huvudposten.
Förloppsindikatorn försvinner
efter körning och resultatet
visas inte längre i
katalogimporten
Kopiering av uppgifter från 852fältet till exemplarets hylla ska
inte ta med uppgifter från
delfält a eller b
Gallring i exemplarmodulen ger
felaktig fråga/text.

Catalogue\
Catalogue
module

Det går inte att skapa en ny
låntagare som har en för lång
streckkod.
Stack trace och ej möjligt att ta
bort fjärrlånsmeddelanden från
Meddelanden -> Borttagna
Meddelanden

Circulation\
Borrowers

11879

11982

11920

11633

12220

10510

11917

12051

11949

12015

11929

11937

11780

Administration

Administration\
Libraries and
units

API

Catalogue\
Catalogue
module

Catalogue\
Catalogue
module

Beskrivning
Vid statusändring i inköp visas den användare som reg.
saken vid uppgift för «Ändrad av». Under systemuppgifter
visas rätt uppgifter men vice versa förekommer också.
Om en Note som legges på saken i utgivelsesplanen, bryter
ikke teksten når denne er for lang, slik at hele teksten ikke
synes.
Om man skapar flera nya leverantörsvillkor på en gång så
sparas endast den sist tillagda
När man vill lägga till nya villkor för återlämningsautomat
(SelfCheck-modul), rullgardinmeny visar text <None> när du
lägger en vilka till.
Om en avdelning är skapad under en enhet med
reservationssamarbete och sedan flyttas till en enhet utan
reservationssamarbete, så går avdelningen inte att tas bort.
Får felmeddelande om att den har ett
reservationssamarbete trots att där inte finns något.
När man håller muspekaren över röda krysset på
verktygbalken i Scheduled tasks, visar ingen hjälptext för
knappen.

Alla Elib-lån från Saga får samma utförande enhet i
Mikromarc, vilket innebär att det inte går att ta ut statistik
på Elib-lånen. Dessutom skapas felaktigt data i databasen.
Det går inte att gallra en överordnad post som har
underliggande poster länkade till sig. Om posten haft ett
exemplar får man vid gallring av detta frågan om man också
vill gallra posten. Svarar man «Ja» på frågan gallras posten.
Om jag i F2 exemplar markerar ett exemplar och trycker
Shift + F8 på tangentbordet så öppnas reservationsfönstret
för titelreservation istället för exemplarreservation.

Catalogue\
Import or
Export

När man upprättar en underliggande post i F10 Länkar
hämtas information från Marc-fält 240/245 i huvuposten.
Om huvudposten har delfält som inte finns i den
underordnade posten får man ett stacktrace.
Förloppsindikatorn fungerar men visas inte efter fullförd
import. Det ges heller ingen indikation om att importen är
klar.

Catalogue\
Items

Exemplaren får fel hyllplacering då uppgift kopieras från 852
a eller b

Catalogue\
Items module

Om man gallrar ett exemplar i exemplarmodulen kommer
det upp en fråga om du också vill gallra posten trots att det
finns fler exemplar på posten.
Om man skapar en låntagare med för lång streckkod och
försöker spara får man ett stacktrace. Det går ninte att spara
låntagaren.
Om jag går in på Meddelanden -> Borttagna Meddelanden
och försöker att ta bort ett omlånsönskemål eller en
borttagen reservation som gäller för ett fjärrlån så får jag
stack trace och kan inte ta bort meddelandet.

Circulation\
Messages
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Titel
Standardmallen för krav tar inte
med texten i kravmeddelandet.

Område
Circulation\
Receipt Design

11875

Reservationer med status
«Plockat» som har ett exemplar
med status «Reserverat» eller
«Reserverat - under transport»
kopplas till en annan låntagare
när de återlämnas på
utlämnande enhet.

Circulation\
Reservations

11809

Återlämning av exemplar som
tillhör ett annat bibliotek kan
ibland felar om det finns ett
exemplar med tom sträng som
strekkod i databasen.
Namn på låntagaren i kö syns i
självbetjäningen vid utlån av ett
aviserat exemplar.
Leader i OAI/PMH ska vara 24
tecken långt

Circulation\
Self Check
Server

11946

Det är inte möjligt att låna ut en
reserverad titel eller ett
reserverat exemplar via system
nere

System Down

10270

Webblån: Vid återlämning av
reserverade exemplar så visas
låntagares namn, låntagargrupp
och klass
Exemplar fast placerade på
annan enhet än
webbsöksenheten visas inte
från RSS-länk
Vid redigering av «Huskeliste»
fungerar inte länger knappen
«Välj alla».
Webbapp: Det går inte att
generera en plocklista i Firefox
för Android

Web

10517

11749

11290

11955

12059

Beskrivning
Kravmeddelandet för 1., 2., 3. och alla krav efter 3. tillagd
under Meddelandetyp i inställningarna för
utlånsmeddelanden kommer inte med i själva kravutskicket,
varken i förhandsvisningen eller fysisk utskrift.
Om jag har en en post som har 2 titelreservationer: En till
låntagare 1 som vill hämta på Enhet A och en annan till
låntagare 2 som vill hämta på Enhet B. Och jag plockar
reservationen för låntagare 2 som vill hämta på Enhet B. Och
återlämnar exemplaret på Enhet A så får exemplaret status
«Reserverat» eller «Reserverat - under transport» = Ok!.
När jag sedan återlämnar reservationen på Enhet B så blir
exemplaret plötsligt reserverat till låntagare 1 och ska
skickas tillbaks till Enhet A = Not ok.
Dersom et eksemplar leveres inn med ukjent strekkode
(finnes ikke i basen) så vil koden som korrigerer for Plesseyfeilen BLANKE UT strekkoden som overføres i parametrene
til innleveringskallet.

Circulation\
Self Service

När man lånar ut ett aviserat exemplar i självbetjäningen, så
presenteras namn på den låntagare som står i kö.

OAI

I dagsläget så leverar vi enbart de tecken som finns i 000 i
Leader-fältet. Enligt definitionen ska leadern vara 24 tecken
lång så vissa leverantörer klarar inte av att läsa in dessa
poster.
Om jag har en post som har 1 exemplar som har status
«Tillgängligt» och jag gör en titelreservation till en låntagare
och sedan lånar ut exemplaret till samma låntagare via
system nere så markeras transaktionen som ett fel vid
import. Lånet blir inte registrerat utan exemplaret har
fortfarande status «Tillgängligt». Samma fel inträffar även
med exemplarreservationer.
När ett reserverat exemplar återlämnas i webblån så ser
låntagaren som återlämnar exemplaret namn, låntagargrupp
och klass på den låntagare som står i kö på exemplaret.

Web

Exemplar som är fast placerade på en annan enhet än
webbsöksenheten visas inte när man går in på titeln från
länken från nyhetslistornas RSS-flöde.

Web

Web\Webapp

Det går inte att generera en plocklista på en mobil enhet
(Android) med webbläsaren Firefox.

