
 

Nyheter i Mikromarc 3 

 

Produkt Version Släppdatum 

Mikromarc 3 5.20 14 maj 2012 

 

Ny och förbättrad funktionalitet 

Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna version. Se 

hjälpen eller manualen för ytterligare information. 

 

Prestanda 

Arbete pågår för att göra programmet snabbare generellt. I denna version har det gjorts 

ändringar i inköp, som bl a gör att beställningslistan laddas snabbare. Det har gjorts 

ändringar för att det ska gå snabbare att starta katalogen och lägga till ett nytt exemplar. 

Det har också gjorts ändringar för att Meddelanden under Rutiner i vänstermenyn ska 

laddas snabbare. I Webbsök, behöver man nu inte vänta på att nyhetslistorna ska laddas 

innan webbsök kan användas. 

 

Generellt 

Ordningen mellan de olika modulerna i vänstermenyn har gjorts om, så att de funktioner 

som används oftast ligger först. Dessutom krävs det nu färre musklick för att navigera i 

menyn, eftersom den funktion som ligger överst under varje modul öppnas automatiskt 

när man klickar på den grå knappen, t.ex. öppnas expeditionen automatiskt när man klickar 

på ”Cirkulation” i menyn. 

 

Inköp 

Det är gjort en del förbättringar i inköp: I titeln visas nu information från MARC-fält 245$a, 

$b, $n och $p, så att det blir lättare att skilja på liknande titlar. När man trycker på ”Enter” 

visas exemplarbilden för det exemplar som är markerat i beställningslistan. Listan över 

beställningar uppdateras automatiskt efter att man lagt till ett nytt exemplar med status 

”Ska beställas”. Även prestandan har förbättrats på så vis att beställningslistan laddas 

snabbare m.m. 

Det har lagts till nya funktioner för att påminna, avbeställa och reklamera beställda exemplar. 

Man kan apropå detta skicka e-post eller skriva ut brev till leverantören, eller bara registrera 

att exemplaret påmints, avbeställts eller reklamerats per telefon eller på annat vis. Detta 

görs så, att man markerar exemplaren i beställningslistan och trycker på knappen 

”Beställningsuppföljning”. Denna funktion ändrar även inköpsstatusen till påmind, 

avbeställd respektive reklamerad, varför dessa statusar inte längre kan väljas manuellt.  

När exemplar blivit beställda, påminda, avbeställda eller reklamerade via Mikromarc sparar 

systemet all kommunikation med leverantören. Meddelanden till och från leverantören 

kommer man åt med knappen ”Meddelanden”. Från denna dialogruta kan man även 

justera vilket exemplar ett meddelande är knutet till och därtill ändra diverse 

inköpsinformation, såsom förväntat leveransdatum. 

I budgetdelen syns det numera om en budgetperiod är stängd, genom att det står ”stängd” 

efter årtalet i listan över budgetperioder, under förutsättning att perioden är stängd för 

samtliga enheter i databasen. Hanteringen av budgetjusteringar har ändrats något, så att 

den i högre utsträckning liknar övriga transaktionstyper. 



 

System nere 

Med hjälp av den nya funktionen ”System nere” är det möjligt att använda Mikromarc för 

utlån och återlämning även när förbindelsen med servern ligger nere. Det fungerar så, att 

utlånsdata sparas till en fil som sedan importeras när systemet är online igen. I samband 

med importen rapporteras eventuella problem, d.v.s. sådana transaktioner som misslyckats 

och därför måste granskas närmare/hanteras manuellt. Importfunktionen för System nere 

återfinns i cirkulationsmodulen. 

Webbsök 

Låntagarna måste numera logga in innan de kan kontakta biblioteket via Webbsök. Detta 

gör att Mikromarc alltid med säkerhet kan knyta inkommande meddelanden till rätt låntagare 

i systemet, vilket innebär att användaren inte behöver lägga ner tid på att söka fram 

låntagaren. 

Utskriftsfunktionen är förbättrad på så vis att det går att ”välja alla” med ett klick och att 

det är möjligt att skriva ut utan att först förhandsgranska. 

Vissa texter har ändrats så att direktreservationer och beställningar ger bättre återkoppling 

till låntagarna. 

 

Webbkonfiguration 

Välkomsttexten, som visas överst i Webbsök, redigeras nu med hjälp av en html-editor. Det 

innebär att när man stänger editorn, syns den bakomliggande html-koden i 

webbkonfigurationen. För att se hur texten kommer att se ut i Webbsök kan man klicka på 

texten och gå in under fliken ”Förhandsvisning” i html-editorn. 

Det går numera att justera transparenta områden i de bilder som läggs in i Webbsök. 

 

Katalog 

Katalogposter: det går numera att filtrera bort endast delfält från ett eller flera MARC-fält 

vid import av poster; tidigare var det bara möjligt att filtrera bort huvudfält. Vidare har det 

tillkommit en (valbar) kolumn för låntagarens klass under exemplarfliken. 

Exemplar: dialogrutan för ”Nytt exemplar” har förbättrats: systemet minns senaste val av 

”Ägare” och ”Fast placering”. 

Om man ändrar uppgiften för fast placering i exemplarbilden får man nu en fråga om man 

också vill ändra ”Är nu på” till samma värde. Dessutom blir värdet för ”Är nu på” detsamma 

som värdet för ”Fast placering” då man lägger till ett nytt exemplar, oavsett mot vilken enhet 

man är inloggad. Detta gör att man slipper logga in på enheten eller avdelningen för att 

kunna ändra ”Är nu på”. 

Det är numera möjligt att i exemplarbilden (under ”Historik”) se vem som lånat boken 

tidigare i de fall man valt att spara lånehistorik för låntagaren. Markera raden i historiken 

och klicka på knappen ”Låntagare” för att få upp låntagarbilden. 

En annan nyhet är att elektroniska dokument som anges i 856 automatiskt läggs på 

posten. Detta innebär att när man importerar eller katalogiserar en post med 856-fält, skapas 

automatiskt ett elektroniskt dokument, som även kan nås via en klickbar länk i Webbsök. Vid 

uppgradering till 5.20 kommer alla poster i basen att gås igenom och elektroniska dokument 

kommer att upprättas vid behov. 

 

Låntagare 

Man kan nu via inställningar för cirkulationen bestämma om man vill att kontouppgiften i 

expeditionen ska visa total skuld för alla enheter eller bara skuld kopplad till inloggad 

enhet. Denna inställning styr också standardvalet för filtrering under låntagarbildens 

kontoflik. 

Under fliken ”Låntagarens lån” syns det nu direkt om det skickats ersättningskrav för ett 

lån, genom att raden visas med röd text och genom att det står ”Erst.” i kolumnen ”Krav”. 



Vad gäller låntagargrupper är det nu möjligt att (som standard) spara lånehistorik för 

gruppens medlemmar utan att de därmed räknas som ”boken kommer”-låntagare i 

statistiken. Detta genom att det finns två inställningar: ”Spara lånehistorik” respektive 

”Denna låntagargrupp omfattas av Boken kommer-service”. 

NB! Valet för ”Boken kommer” är inte förbockat efter uppgraderingen; du måste aktivt bocka 

för detta för de låntagargrupper som omfattas av Boken kommer-service. 

Det har lagts till funktionalitet för att automatiskt upphäva låntagarspärren när 

låntagarens skuld understiger ett visst belopp. 

NB! Denna inställning måste tills vidare göras av supportavdelningen. 

 

 

Cirkulation 

Låntagarens födelsedatum visas nu till höger om namnet i expeditionen vid utlån och 

återlämning. 

Kvitteringar: Lån tillhörande olika låntagare riskerar numera inte att hamna på samma 

återlämningskvitto; systemet skriver ut ett kvitto för varje låntagare vid automatiskt 

kvittering. Vid manuell kvittering skrivs kvitto ut endast för senast aktiverade låntagare. 

 

Fjärrlån 

Fjärrlånshanteringen har gjorts mer flexibel på så vis att det nu är möjligt att ändra 

ägarbibliotek och exemplarstreckkod för det lånade materialet även efter 

ankomstregistrering. Ändring av ägarbibliotek visas i loggen för fjärrlånet. 

 

Rutiner 

Meddelanden: ikonen för nyinkomna meddelanden nere till höger i programfönstret visas nu 

endast när det inkommit nya meddelanden till inloggad enhet. Vidare visas ikonen numera 

inte vid nya fjärrlånsmeddelanden. 

 

Administration 

Biblioteksenheter: Listan över stängda dagar visar nu nästa aktuella helgdag. 

 

Koppling mot Elib 

Det har lagts till viss funktionalitet för integration med Elib: Autentisering av låntagare i Elib 

kan ske via låntagarregistret i Mikromarc, d.v.s. låntagaren kan använda låntagar-id och pin-

kod från Mikromarc för att logga in i Elib. 

 

 

  



Felrättningar och mindre ändringsönskemål 

Numren inom parentes hänvisar till vårt interna fel- och ändringshanteringssystem. 

 

Id Modul Tittel 

4490 Fjärrlån Fjärrlånsstatistiken fungerar inte 

5304 Fjärrlån Öppning av kvittering ger felmeddelande 

5384 Fjärrlån Utlämnande enhet blir alltid låntagarens hemenhet 

5396 Fjärrlån Import från Libris 

5660 Fjärrlån Datumfiltret i huvudskärmbilden 

4968 Inköp Rättigheter till enheter och beställningar i inköp 

5168 Inköp Diverse hjälptexter 

5483 Inköp Ändring av konto för ett exemplar i inköpskorgen ändrar 

konto även för andra exemplar 

5584 Inköp Filterinställningar för enhet ser inte ut att sparas 

5600 Inköp Pop-upp hjälp för ikoner i Budget 

5601 Inköp Återanvändning av gammalt konto 

5608 Inköp Korgen visar ej rätt leverantör 

5616 Inköp Sortering i mottagsdialogen 

5637 Inköp Inköpskorgen 

5656 Inköp Uppdatering av inköpskorgen tar lång tid 

5672 Inköp Inställningar för inköp / fel vid lagring av tom kategori 

eller valuta 

5674 Inköp Enhetsfilter - Ta med alla avdelningar fungerar inte 

5711 Inköp Kolumnvaldialogen bör vara utan hjälpknapp 

5754 Inköp ”Under inköp” till ”Tillgänglig på hylla” i de fall det finns 

reservationer 

5758 Inköp Ikon för reservationer försvinner 

5763 Inköp Gruppering av exemplar 

5764 Inköp  Ändring av inköpsstatus 

5316 Webbsök Grå ikon för ”lägg till i korgen” ska vara inaktiverad även 

efter ny sökning. 

5345 Webbsök Buggar i PDF-utskrift från kom-ihåg-listan. 

5408 Webbsök Glömt PIN-kod 

5416 Webbsök Det går inte att ladda ner elektroniska dokument via 

webbsök 

5697 Webbsök Ändring i externa bibliotek 

5321 Generellt Vid omlån kommer det upp datum som biblioteket har 

stängt 

5644 Generellt Kan inte koppla upp mot servern (tom connection pool) 

5423 Externa bibliotek När fjärrlånsbibliotek saknar inställningar för MARC-

syntax ska standardinställningarna användas 

5340 Katalog Kan inte lägga in nytt exemplar - main-branchen 

5389 Katalog 856-fält är inte klickbara i Webbsök - e-libposter 

5414 Katalog Exemplarnamn blir fel 

5418 Katalog $autocomplete$ syns i auktoriserade Marcfält vid 

autokomplettering 



Id Modul Tittel 

5422 Katalog Om det finns ett & i titel går det ej att skriva ut 

5649 Katalog Mellanrum i indikatorer tas bort 

5744 Katalog Boxen för antal nya exemplar visas i exemplarbilden 

5591 Cirkulation Kvitton / Engelska namn på kvittotyper 

5725 Cirkulation Expedition – sök i externa databaser – krasch vid 

bläddring i långa träfflistor 

5419 Låntagare Maxgräns för övertidsavgift per dag 

5593 Låntagare Låntagarregister – scrollning förskjuter namnlisten och 

orsakar dubbla scrollister. 

5631 Låntagare Klick på exemplarbild hänger systemet 

5698 Låntagare Systemet väljer fel lånevillkor 

4155 Utlånsmeddelanden Mall för påminnelser via SMS 

5421 Utlånsmeddelanden Egna inställningar vid utskrift ignoreras 

5756 Utlånsmeddelanden   Omlånad titel krävs på förfallodagen i stället för därpå 

följande dag 

5427 Expedition Inställningar: kryssruta för automatisk adresshämtning 

visar inte att detta är aktiverat 

5590 Expedition Utlån misslyckas om det är fler än 255 tecken i 300$e 

5652 Lånevillkor En hexadecimal kod visas vid återlämning 

5409 Självbetjäning Fel i självbetjäningen (F5-avsluta med kvittering) 

5751 Självbetjäning Kvitteringsutskrifter 

5489 Meddelanden Meddelanden från Bibsys-bibliotek bör kunna läsas i 

Meddelanden och Fjärrlån 

5559 Meddelanden Sändning av utgående e-post direkt från appserver 

5627 Meddelanden Bilaga syns nu 

5691 Meddelanden Sända meddelanden tar EXTREMT lång tid att ladda 

5706 Meddelanden Har ändrat fritextsökfunktionen så att den söker med 

högertrunktering 

5303 Rapporter Plocklista med reserverade titlar med exemplar 

tillgängliga på hylla tar med för mycket 

5417 Rapporter Listan Exemplar inte utlånat sedan bryr sig inte om urval 

lånetyp 

5703 Rapporter Aktiva låntagare 

5727 Rapporter Låntagare fördelade på status... inkluderar även aktiva 

låntagare 

5395 Statistik Statistik -  e-sak 225529 

5708 Statistik Svensk Kulturrådsstatistik - pp.19.4 

 


