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Ny "motor" för generering av häften i Periodika-modulen 

Funktionaliteten for generering av häften i periodikamodulen har skrivits om. Vi har gjort utgivningsplan 

och mottag av häften enklare och samtidigt mer flexibelt. "Motorn" som genererar häften utifrån 

utgivningsplanen är fullständigt omkodad. Utgivningsplanen är nu en fast plan, och alla avvikelser från 

planen ska hanteras i huvudskärmbilden, i samband med ankomstregistrering av häftet. 

Märk: Konverteringsrutinen från gammal till ny häftesgenerering är väldigt komplex. Det kan därför 

förekomma att övergången från gammal till ny häftesgenerering kan ge en del oregelmässiga utslag för 

de första häftena. Men när detta är åtgärdat – och det är enkelt att göra i häftesmottagningen – så 

kommer häftena normalt komma som de ska. 

Det kan emellertid vara bra att gå igenom utgivningsplanerna innan du mottar det första häftet efter 

uppgraderingen, och kontrollerar så att förhandsvisningen ser korrekt ut. Kontrollera så att nästa 

förväntade häfte har rätt häftesbeteckning och att antal häften i innevarande volym är korrekt.  

I en övergångsfas kan det också hända att nästa häfte inte genereras automatiskt. Då kommer det 

hjälpa att stoppa abonnemanget (sätta ett stoppdatum i inställningarna för abonnemanget och klicka 

OK), och därefter starta det på nytt (ta bort stoppdatum i inställningarna för abonnemanget och klicka 

OK). 

 

Vägvisare för registrering av ny utgivningsplan 

I vägvisaren är det nu fyra steg i stället för bara tre. Ett nytt steg 2 finns för utgivningsplaner, som 

bestämms av datum (inte veckodag), där du kan se en generisk kalender, och markera vilka datum det 

kommer ett häfte. Denna datumföljd kommer att återkomma varje år. 

Steg 4 är nu enbart en förhandsvisning; alla avvikelser från planen ska nu antingen åtgärdas genom att 

gå tillbaka till föregående steg och justera, eller genom att rätta upp häften i samband med 

ankomstregistrering. I den nya förhandsvisningen ser du nu inte bara häften som är mottagna i 

periodikamodulen, utan också häften som har lagts till i katalogen.  

Ankomstregistrering och redigering av häften 

 



I ankomstregistreringen kan du nu lägga till, ändra eller ta bort häften direkt. Lagringen av data i 

databasen gör at du nu kan redigera MARC-posten, och alla ändringar som görs i periodikamodulen 

kommer också att visas i katalogen, och vice versa. 

Detta betyder att du kan slå ihop häften, ändra namn på dem, eller lägga till extrahäften och bilagor, 

och ändringarna kommer att gälla hela databasen och alla abonnemang och exemplar. Detta ger en hög 

grad av flexibilitet. 

Listan över häften kommer alltid sorteras efter publiceringsdatum, och det är möjligt att redigera detta 

för att rätta till häftenas ordningsföljd.  

Andra rättningar och förbättringar i Periodika 

När du har ankomstregistrerat ett häfte, kommer markören alltid hoppa tillbaka till sökfältet, så att du 

kan söka fram nästa tidskrift som du ska ankomstregistrera. 

Volym- och häftesposter kommer nu att innehålla mer information, bl.a. i MARC-fälten 022, 08x, 222 

och 740. Du kan också ställa in så att 650- och 653-fälten kopieras. 

Det finns nu rättigheter på tre nivåer till periodikamodulen: Full behörighet, behörighet till allt utan att 

kunna redigera utgivningsplaner samt behörighet endast till exemplar och ankomstregistrering. 

För ytterligare detaljer om periodikamodulen, se användarmanualen eller hjälpen i programmet. 

SRU-server 
SRU är ett protokoll för samsöking av bibliografiska databaser (http://www.loc.gov/standards/sru/). 

Protokollet fyller samma funktion som det gamla Z39.50-protokollet, men fungerar i förhållande till 

standarder för web-API’er.  

Med SRU är det möjligt för andra tjänster och portaler att integrera mot sökning i Mikromarc på ett mer 

effektivt och modernt sätt än tidigare.  

Lagring av MARC-poster, dubblettkontroll, import och sammanslagning av 

marcposter 
All metodik kring lagring av MARC-poster i Mikromarc har skrivits om i denna version. I samband med 

detta har ett stort antal fel rättats. Det har gjorts stora förbättringar i importrutinerna, bland annat i 

dubblettkontrollen. Det har gjorts ny funktionalitet för att slå ihop poster vid import med existerande 

kopia av samma post i databasen. 

  

http://www.loc.gov/standards/sru/


Import och dubblettkontroll 

Importskärmbilden har fått nya val för dubblettkontroll. Omskriving av all funktionalitet för 

dubblettkontroll och import har rättat ett stort antal fel, bland annat i import från Libris och BTJ. 

Hastigheten vid import har ökat märkbart. Valet av dubblettkontrollmetod har fått en ny skärmbild: 

 

Ett av de många felen som har rättats i samband med import är att en importerad post som överskrev 

en gallrad post tidigare inte ändrade status på posten. Detta är nu rättat så att posten får status 

"Aktiv". Detta gäller både vid import från externa källor och vid batchimport. 

Ändringar i version 6.50 

 

ID Titel Område Beskrivning 
2055  Nytt namn på häfte/post I katalogen 

uppdateras inte I periodikamodulen 
Acquisition\ 
Serials 

Nummer 9 och 10 av en tidskrift är ett 
dubbelnummer. Jag mottar nr 9 och räknar med att 
jag kan göra ändringarna i katalogen. Tar bort nr 10 
i ankomstregistreringen. Går därefter till katalogen 
och ändrar häftesnumret. Denna ändring visas inte i 
periodikamodulen. Om det går att ändra en 
häftestitel i katalogen, så ska ändringen även visas i 
periodikamodulen.  

2320  Ytterligare inställningsmöjligheter 
för rättigheter till tidskrift- / 
periodika-modulen (spes. 
utgivelsesplan) 

Acquisition\ 
Serials 

Det finns behov av ytterligare findelning av 
rättigheter till modulen periodika.  

2479  När man växlar mellan flikarna så 
bör samma tidskrift vara markerad 
och sökningen kommas ihåg  

Acquisition\ 
Serials 

När man byter från Abonnemang till 
ankomstregistrering eller tvärtom, så ska den 
tidskrift som var markerad i den ena fliken vara 
markerad även i den andra. Om det inte är möjligt 
att visa titeln p g a filtrering, så ska den översta 
titeln vara markerad, som nu. Sökningen i sökrutan 
ska också följa med till nästa flik.  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=2055
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=2320
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=2479


3240  Efter det att utgivningsplan är 
upprättad ska fokus i 
abonnemangsfliken ligga kvar på 
titeln man arbetat med 

Acquisition\ 
Serials 

Man ska kunna gå direkt från registrering av 
utgivningsplan till registrering av abonnemang. Som 
det är nu så hamnar markören överst i listan och 
man måste skrolla eller söka i listan.  

3369  Fält 310$a ska visas i vägvisaren för 
utgivningsplan 
 

Acquisition\ 
Serials 

Periodika: Fält 310$a innehåller (ibland) information 
om periodicitet och den informationen är bra att ha 
vid registrering av utgivningsplan.  

3731  ISSN bör kopieras till volym- och 
häftesposter i periodikamodulen 

Acquisition\ 
Serials 

ISSN bör kopieras till volym- och häftesposter i 
periodikamodulen.  

3789  Byta namn på redan mottagna 
häften och volymer dubblerar häften 

Acquisition\ 
Serials 

Behovet av att byta namn på en tidskrift kan uppstå 
av många olika anledningar. Vanligtvis beroende på 
att man valt att inte följa tidskriftens namngivning 
utan har hittat på en egen, kanske för att 
tidskriftens namngivning varit otydlig. Men 
mottagna häften ska inte dubbleras.  

3901  Enkel (ev. automatisk) kopiering av 
ämnesord, alternativ titel, 
klassifikation etc. Från huvudpost till 
häftespost.  

Acquisition\ 
Serials 

Häftesposter innehåller mycket begränsad 
information. Det ska gå att kopiera ämnesord från 
huvudpost till underliggande poster.  

4769  Alternativ sortering av 
ankomstregistreringslistan i 
periodika 

Acquisition\ 
Serials 

Kunder önskar möjlighet att sortera om listan över 
exemplar i periodikamodulens ankomstregistrering. 
Ibland kan det nämligen störa "flytet" när 
exemplaren är sorterade efter förväntat 
ankomstdatum istället för faktisk nummerordning.  

4792  Det ska gå att lägga noteringar om 
ämnesord i utgivningsplanen (inte i 
katalogposten). 
 

Acquisition\ 
Serials 

 

4841  Onödig information vid 
ankomstregistrering av nytt häfte  

Acquisition\ 
Serials 

En irriterande meddelanderuta dyker upp när 
utgivningsplanen uppdateras när man mottar ett 
nytt häfte. Krångligt, irriterande och omständigt 
arbetssätt blir resultatet. Min bestämda uppfattning 
är alltså att denna info-ruta är helt onödig. Det blir 
bara ett extra moment att göra när man måste 
klicka på rutan för att utgivningsplanen skall 
uppdateras. Det räcker om det kommer upp en ruta 
som säger att utgivningsplanen inte innehåller 
några fler häften i det fall man har tidsbegränsat 
utgivningsplanen.  

4865  Vid inställning i vägvisaren för 
utgivningsplanen ska det gå att 
bläddra framåt/bakåt ett år åt 
gången utöver månadsvis som idag 

Acquisition\ 
Serials 

När man registrerar utgivningsplan så kan man sätta 
ett stoppdatum för utgivningsplanen. Valet ges i 
form av en kalender där man måste klicka sig framåt 
månad för månad. Det hade varit bra att kunna 
klicka sig fram ett år i taget. 
 

5412  Periodikamodulen skall hantera årtal 
i volymbeteckningen 245$n 

Acquisition\ 
Serials 

Tidskrifter som har annan volymbeteckning än årtal 
skall kunna innehålla årtal i volymbeteckningen i 
245$n.  

6448  Det ska finnas en lösning för 
tidskrifter där det första häftet 
kommer före nyår  

Acquisition\ 
Serials 

Första häftet för många tidskrifter kommer i 
november-december året före, även om 
namngivningen är «Nr 1. <året efter>». 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=3240
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=3369
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=3731
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=3789
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=3901
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=4769
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=4792
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=4841
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=4865
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5412
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6448


6513  Det saknas överensstämmelse 
mellan Periodika och Katalog  

Acquisition\ 
Serials 

Vägvisaren för utgivningsplaner behöver en bättre 
förhandsvisning. Det är svårt att förutse hur de 
ankomstregistrerade häftena kommer att bete sig i 
katalogen.  

6524  Redesign av utgivningsplan Acquisition\ 
Serials 

Utgivningsplaner ger upphov till mycket support. 
Det behövs en total översyn av datalagring och 
funktionalitet.  

6712  Hylla ska vara en valbar kolumn i 
ankomstregistreringen 

Acquisition\ 
Serials 

Om man märker häften med hylla så finns behov av 
att se vilken hylla som gäller för en tidskrift vid 
ankomstregistrering. 

6854  Efter ankomstregistrering står 
markören kvar i fältet för 
exemplarstreckkod - det skapar 
problem 

Acquisition\ 
Serials 

 

6872  Det finns önskemål om att kunna 
kopiera föregående års häften till 
nästa år för oregelbundet utgivna 
tidskrifter 

Acquisition\ 
Serials 

Det är mycket jobb med att lägga in oregelmässiga 
tidskrifter. Det skulle vara enklare att kunna kopiera 
utgivningsplanen från år till år.  

6874  Det ska vara möjligt att välja utlån 
tillåtet ja/nej i ankomstinställningar 
för ett abonnemang 

Acquisition\ 
Serials 

 

7356  Enklare interaktion vid mottag av 
oregelmässiga tidskrifter  

Acquisition\ 
Serials 

 

6944  Mikromarc ska ha en SRU-server API SRU tar på sikt över efter Z39.50 som protokoll for 
samsök, och det har dykt upp flera konkreta behov.  

9006  Det ska vara enkelt att bara skriva ut 
en etikett  

Catalogue 
\Items 

Arbetsflödet är tänkt så här:  
 Gå till katalogmodulen  

 Sök upp exemplaret med hjälp av streckkod  

 Gå till fliken F2 Exemplar.  

 Markera ett eller flera exemplar och välj 
«Skriv ut»  

 Det ska finnas ett val för att skriva ut 
etiketter för de markerade exemplaren  

 Utskriftsvalet ska finnas både i 
katalogmenyn och vid högerklick  

 Det ska finnas en tangentkombination för 
att skriva ut etiketter  

9007  Det skall gå att välja en i en grupp 
etiketter 

Catalogue\ 
Items 

Detta är tänkt att göras i exemplarmodulen. 

9127  Exemplar - Multiselect och skriv ut 
etiketter 

Catalogue\ 
Items 

Du ska kunna välja exemplar för etikettutskrift även 
i exemplarmodulen. Det blir satt en gräns på 200 
exemplar per gång. Väljer du mer än 200 exemplar, 
ska det komma ett meddelande. 

1972  Import i Katalogmodulen: Fler 
möjligheter för dubblettkontroll 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

I Mikromarc 2 finns det ett val för dubblettkontroll 
med EAN (*025 i NORMARC/*024 i MARC21). Det 
gör det inte i Mikromarc 3. Detta gör att det inte är 
möjligt att importera filmer, videor flera gånger 
utan att få en dubblett. I dag finns igenkänning på 
ID (001 och 035), men detta fungerar dåligt i 
Sverige, då kontrollnummer i Norge finns i fält 001 
och 015.  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6513
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6524
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6712
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6854
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6872
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6874
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=7356
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6944
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=9006
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=9007
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=9127
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=1972


6265  Importfunktionen ska ha ett val för 
att behålla existerande 
systemnummer i 001 som 
MikromarcId 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Mikromarc ersätter alltid existerande recordId i fält 
001 med ett nytt internt Mikromarc-nummer. Vid 
vissa tilfällen kan det vara bra att behålla orginalId:t, 
till exempel när samma databas först ska exporteras 
och där efter importeras.  

6595  Dublette- / Dubblettkontroll: Alla 
ställen där det är möjligt att välja 
dubblettkontroll, ska det vara 
kontroll på ISBN och EAN 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Dublette- / Dubblettkontroll: Alla ställen där det är 
möjligt att välja dubblettkontroll, ska det vara 
kontroll på ISBN och EAN. Detta ska också avspeglas 
i texten: Import / Export: externa poster: Klipp och 
klistra i katalog  

7692  Dubblettkontrollmetoderna Libris... 
och BTJ... kan anses vara redundanta 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Dubblettkontrollmetoderna Libris... och BTJ... skall 
göra exakt samma sak och kan därmed anses vara 
redundanta. Föreslår att Libris... tas bort, de är ändå 
fel och ersätts av BTJ... BTJ... byter namn till ungefär 
"Externt ID med/utan ISBN".  

8331  Det ska vara möjligt att ange 
metoder för dubblettkontroll i 
MarcRecordImportService.xml 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

 

8341  Rätt värden i 003 och 035 skall 
skapas vid import från Libris 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Vid import från Libris har man möjlighet att välja en 
förbehandlingsmetod. Man bör välja och använda 
denna förbehandlingsmetod! För att säkerställa 
korrekt funktion, speciellt vid dubblettkontroll är 
det viktigt att denna förbehandlingsmetod skapar 
korrekta värden när posten kompletteras med 
ytterligare information. Speciellt är det 003 och 035 
som i dagens version genererar avvikande data. 

9562  Dubblettkontrollen bör vara samma i 
både importmodulen, listan över 
externa sökekilder och i externa 
bibliotek 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

I dubblettkontrollspecifikationen och prototypen är 
det beskrivet att användaren ska kunna välja mellan 
1. Match external ID (fält 015 och 035) och 2. Match 
ISBN/EAN (fält 020$a, och 024$a och 025$a) med 
en undre-checkbox för "All ISBN must match. Denna 
lösningen är beskrivet för importmodulen, men bör 
också återanvändas i 1.) Externa bibliotek och 2.) 
externa sökbilder i katalogen.  

9708  MarcRecordImportService ska ha 
parametrar för val av 
importkonfiguration, för att hantera 
både när det är en dubblett och när 
det inte en dubblett.  

Catalogue\ 
Import or 
Export 

För att 5881 ska fungera med 
MarcRecordImportService måste man kunne ange 
namn på importkonfigurationen i 
MarcRecordImportService.xml. Det bör också kunna 
anges vad som ska ske vid dubblett/inte dubblett så 
som vid KatalogImport.  

8801  Etikettutskrift - antal exemplar i 
kategorin ska visas på exemplaret. 

Catalogue\ 
Items 

Det är ett önskemål att kunna se hur många 
exmplar som redan är inregisterade i en kategori på 
exemplaret. Detta för att det är viktigt för en av 
våra kunder att veta om antal exemplar går upp i 12 
(Det är tolv etiketter per ark)  

9684  Mikromarc ska stötta boolsk 
operator NOT i tillägg till dagens 
ANDNOT 

Catalogue\ 
Search 

NOT ska fungera på samma sätt som 
dagens ANDNOT. Tanken är att operatorn NOT ska 
kunna användas för externa tjänster som SRU. 

9822  Sökning med MML data går trögt Catalogue\ 
Search 

När MML data hämtas in vid en sökning så är det 
trögt och använder onödigt mycket resurser. 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6265
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=6595
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=7692
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=8331
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=8341
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=9562
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=9708
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=8801
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=9684
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5881  Det ska vara möjligt att sammanfoga 
katalogposter vid extern sökning  

Catalogue\I
mport or 
Export 

Vid import av nya poster ska det vara möjligt att 
sammanfoga en ny post med en gammal kopia av 
samma post så att man behåller något fält för varje 
post. En av våra kunder behöver möjlighet att sätta 
upp så att ett existerande 773-  och 774-fält inte ska 
skrivas över, men att de ska kunna importeras om 
de inte finns sedan tidigare.  

6633  ISBN-nummer ska normaliseras i 
förbindelse med dubblettkontroll 

Catalogue\I
mport or 
Export 

Det finns inte ID:n för posternas källor i en av våra 
kunders databas. Detta gör att dubblettkontrollen 
på ID:n inte vill fungera för existerande poster. 
ISBN-numren i kundens databas kan bli mer 
sofistikerat med t.ex., «(sid.) :». Där finns 
tillhörande suffiks, for exempel «(sid.) :» Detta gör 
ate dubblettkontroll på ISBN ofta heller inte 
fungerar.  

9023  Korrekt validering via MM Web 
Service, skall uppdatera LoanActivity 
i ShBorrower. 

Circulation\ 
Borrowers 

När en validering av en låntagare som är korrekt 
(PIN och streckkod stämmer), skall datumet i 
kolumnen LoanActivity i ShBorrower uppdateras.  

9309  Uppdatering av RegionNavet Circulation\ 
Borrowers 

RegionNavet förändrar svaren enligt Skatteverket, 
gamla tjänsten släcks 2016-04-30 

9640  Adresser till Navet (Pulsen) ska 
styras av parametrar 

Circulation\ 
Borrowers 

I dagsläget kan adresserna för detta enbart ändras 
per applikationsserver. Det måste gå att ändra per 
databas. 

2306  När man söker på namn i 
expeditionen bör det översta 
namnet i listan vara markerat 

Circulation\ 
Desk 

När man börjar att söka på namn, och det bara 
kommer ett namn i listan, och användaren trycker 
<enter>, försvinner hela namnet och man får "röt 
ljus" i expeditionen.  

1252  Enhetens och låntagares 
förfallodatum bör vara valbara 
kolumner i huvudskärmbilder 

Circulation\ 
ILL 

Blev ett önskemål under genomgången av Fjärrlån 
på användarmötet för skolbibliotek. I MM2 var 
dessa egna kolumner i huvudbilden för fjärrlån med 
förfalodatum. Det är önskemål om att kunna visa 
detta också i MM3, i alla fall som ett tillval under 
kolumner.  

8579  Det ska användas [systemid]-
[biblioteknr] och [bibliotekpassord-
systempassord] vid autentisering 
mot Nationelt låntagarregister 

Circulation\ 
National 
Borrower 
card 

Biblioteksystem har infört autentisering med 
systemleverantörId och systemleverantörlösenord 
mot Nationellt låntagarregister. 
Systemleverantörsrgruppen har bestämt att alla 
leverantörer ska implementera detta 

8732  MarcEditoren ska förses med nya 
lagringsmetoder för marcposter 

Routines Mål: Tekniska ändringar ska inte ha 
ändrat  funktionaliteten som fanns i 6.30.  

9993  Text i den norska nationalstatistiken 
som säger att Mikromarc inte har en 
tidskriftsmodul ska rättas 

Routines\ 
Statistics 

Alla de norska nationalstatistiken har en text som 
säger att Mikromarc inte har en tidskriftsmodul. 
Den texten ska ändras i alla rapporterna från 
"Abonnementer telles foreløpig ikke, fordi vi ikke 
har noen tidsskriftmodul på plass" til 
"Abonnementer telles foreløpig ikke automatisk".  

4123  I kalendern borde det vara enklere 
att gå långt tillbaka i tiden - och de 
bör stängas när man kollar långt 
tillbaka.  

Technical 
Issues 

Det används en kalender-komponent för flera filter i 
Mikromarc och för många av filtrerna är det 
naturligt att gå flera år tillbaka i tiden. När man 
kollar tillbaka över en månad, och det blir många 
kontroller. Denne WPF-kalenderen används på 
många ställen i Mikromarc, och det är antagligen 
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riktigt att lägga en ny kalender som används i alla 
WPF-bilder. När man kollar utanför kalendern bör 
den stängas. När man kollar på själva pilen för att 
stänga den, och det är inte lätt att hitta.  

5091  Låntagargruppen ska styra vad du får 
lov till att söka på i webbsök (gäller 
också mobilweb)  

Web Detta är en spesifikt kundönskemål: Alla låntagare 
är uppdelade i låntagargrupper 1-11 All litteratur 
delas upp i kataloger 1-11 Låntagare i låntagargrupp 
1 ska kunna söka i katalogen 1 Låntagare i 
låntagargrupp 2 ska kunna söke i katalog 1 och 
katalog 2 Låntagare i låntagargruppe 3 ska kunna 
söke i katalog 1, katalog 2, och katalog 3 osv. Detta 
ska avspegla sig i webbsök.  

 

  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=c9df8c85-9c76-4f81-a32c-2e70e68d8163&id=5091


Felrättningar i version 6.50 

 

ID Titel Område Beskrivning 

9025  Det går inte att ta bort 
utgivningsplanen om någon 
häftespost har exemplar som 
hanteras i inköpsmodulen 

Acquisition\
Acquisition 
module 

Om jag fullständigt har tagit bort alla häften som 
hör till ett abonnemang + abonnemanget själv i 
periodikamodulen så kan jag ändå inte ta bort 
utgivningsplanen om ett häfte som hör till en 
häftespost har status "Ska beställas" i INKÖP. Det 
borde gå att ta bort utgivningsplanen när alla 
häften och abonnemang är borttagna i 
periodikamodulen.  

9973  Det går inte att komma in i 
inköpsmodulen 

Acquisition\
Acquisition 
module 

Det tar långt tid att komma in i inköpsmodulen.  

5438  Exemplar, utom det först beställda, 
får fel hyllplacering vid import av 
inköpsdata 

Acquisition\
Order import 

När man beställer exemplar till en befintlig post, så 
får exemplaret dubblerad information i "Hylla", t ex 
"Hce| Hce".  

3118  När man tar bort ett häfte som är 
utlånat via periodikamodulen 
kraschar Mikromarc (Stacktrace hvis 
jeg forsøker å slette et utlånt hefte i 
Heftemottaksbildet) 

Acquisition\ 
Serials 

När man markerar ett häfte, som är utlånat, i fliken 
"ankomstregistrering" i periodikamodulen och 
trycker på "Ta bort valt häfte" så kraschar 
Mikromarc. Detta händer alltid  

3131  Häften från tidigare utgivningsplan 
kommer upp i utgivningsplanen, då 
man stoppat abonnemanget, gallrat 
alla häften, ändrat i utgivningsplanen 
och sparat. 

Acquisition\ 
Serials 

Häften från tidigare utgivningsplan (ej 
gråmarkerade) kommer upp i utgivningsplanen, då 
man stoppat abonnemanget, gallrat alla häften och 
ändrat i utgivningsplanen och sparat den.  

4563  Felmeddelande när abonnemang 
med ej levererade häften raderas 

Acquisition\ 
Serials 

När man försöker radera ett abonnemang med 
häften som har status "Ej levererat" så får man 
felmeddelande om att abonnemanget inte kan 
raderas och programmet slutar fungera. När man 
loggar in på nytt är abonnemanget ändå raderat, 
vilket innebär att det inte går att komma åt de 
häften som inte blivit levererade.  

4946  Påminda häften får inte rätt lånetyp 
vid mottagning 

Acquisition\ 
Serials 

En kund har anmält att lånetypen inte sätts rätt vid 
ankomstregistrering av påminda tidskriftshäften.  

5311  Fel vid mottagning av nytt häfte i en 
tidsskrift när användare har 
begränsade rättigheter 

Acquisition\ 
Serials 

Användare som kan har rättigheten "Tidsskrift - 
häftekontroll" under Inköp, får i denna version 
felmeddelande när de forsöker att mottaga nya 
häfter. "Det är flera häften i utgivningsplanen. Du 
ser inte ut att ha rättigheter till att upprätta nya; 
kontakta er systemadministratör." Häftet blir ändå, 
registerat men det blir inte  något nytt häfte med 
status "Beställt".  

5439  Tidsskrift - ändring av 
utgivningsplanen skapar problem 

Acquisition\ 
Serials 

Om du ändrar i utgivningsplanen så vill systemet 
inte kontrollera om häften redan är upprättade i 
planen.  

6106  Vid valet av antal häften per år, så 
får vissa häften efter en andra 
generering samma 

Acquisition\ 
Serials 

Vid valet antal häften per år, så får häften efter en 
andra generering samma publiceringsdatum, inget 
volymbyte och för få häften  
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publiceringsdatum, inget volymbyte 
och för att få häften 

6127  Retrospektive tidsskrifter med volym 
- nummer stämmer inte riktigt 

Acquisition\ 
Serials 

Utgivningsplanen är lagd med årlig utgivning runt 
den 15.07 varje år. Detta går bra. När man går in i 
retrospektivt så klarar den att visa riktigt volym på 
första fliken efter det som man har satt, men när 
man klickar på knappen Förhandsvisning blir det 
fel. Då väljer den ett volymnumer för mycket för 
det året som uppsättningen startades på. 

6348  Inställningar för lånetyp för sista 
häfte slår inte igenom för tillagda 
häften  

Acquisition\ 
Serials 

Inställningar för lånetyp för sista häfte slår inte 
igenom för tillagda häften, om häftena läggs in 
mellan häften som redan har genererats i 
ankomstregistreringen.  

6790  Tidsskrift - ta bort häften från 
mottaget- stacktrace 

Acquisition\ 
Serials 

Önskar att ta bort häften i mottaget. Detta 
abonnemanget är stoppat och häften som inte är 
mottagna ska tas bort i mottaget. Får stacktrace.  

7353  Om du först lägger en oregelmässig 
plan, och där efter ändrar till 4 
häften i år, kommer inte första 
häftet fram i ankomstregisteringen 

Acquisition\ 
Serials 

Om du först lägger en oregelmässig plan, och där 
efter ändrar till 4 häften i år, kommer inte första 
häftet fram i ankomstregisteringen 

7544  Utgivningsplan: Regelmässigheten 
årligen [årlig] fungerar bara om man 
väljer varje år 

Acquisition\ 
Serials 

När man lägger till en ny utgivningsplan och väljer 
regelmässigheten "årligen" så fungerar det bara 
om man väljer "varje år". Om man istället väljer t 
ex vartannat eller vart tredje år så får man bara 
fram ett häfte och inget mer.  

8459  Utgivningsplanen lägger till extra 
häften 

Acquisition\ 
Serials 

Om man testar i basen till den del som nu ligger på 
6.40 på testservern. Visar det att periodika i 
ankomstregisteringen la på dubblettnummer på 
samma datum på några av abonnemangen. La upp 
ett helt nytt abonemang med 7 nummer på året 
och det första året (2010,2011) fungerade det bra. 
Då planen blev uppdaterad av Mikromarc för att 
göra klart för nya nummer i utg. planen dök det 
plötsligt upp ett nr. 8 på slutet av året och det 
dyker upp 2 gånger vid ankomstregisteringen. 
Detta ser då till att komma hela tiden.  

8630  Det går inte att sortera på kolumnen 
"Katalog" i Periodika -> Abonnemang 

Acquisition\ 
Serials 

Det är inte möjligt att sortera på kolumnen 
"Katalog" i periodikamodulen. Det går att sortera 
listan på titel och kolumn för utgivningsplan.  

8753  Utgivningsplan: Val av datum för 
regelmässigheten årligen / datum/ 
månad fungerar inte 

Acquisition\ 
Serials 

Om jag väljer att en tidskrift t ex. ska ha 
regelmässigheten:  

 Årligen -Varje år -den 13 -september Så 
ändras regelmässigheten efter 2 mottagna 
häften till:  

 Årligen -Varje år -den 1 -september Valet 
av datum jag gör i kalendern hoppar alltså 
tillbaks till den 1:a oavsett vilket datum jag 
valt.  

8989  Tidsskrift - status Leveras inte - kan 
inte sättas tillbaka till annan status 

Acquisition\ 
Serials 

Det har blir förändring på status Levereras inte, om 
något inte leveras. Problemet är att har du valt den 
statusen kan du inte ångra och välja en annan 
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status. Leveras inte fungerar som en ta bort/gallrat 
status, men den bör kunna ändras. 

9030  Ingen varning om att det finns en 
titelreservation dyker upp när jag tar 
bort det sista häftet i 
periodikamodulen 

Acquisition\ 
Serials 

Om jag tar bort det sista häftet som finns på en 
häftespost (som har reservationer) via 
periodikamodulen så får jag inte upp någon varning 
om att det finns reservationer och att jag nu tar 
bort det sista exemplaret.  

9211  Periodika Tidsskrift - 
ankomstregisteringen visar inte 
första nr. i nytt år 2016 

Acquisition\ 
Serials 

Vid årsskiftet är det flera tidsskrifter som inte 
kommer upp med nästa nr. dvs. det första 
nummret i det nya året... 

9676  Timeout (stack trace) om man 
försöker ändra status för häfte från 
Beställt till Påmint 

Acquisition\ 
Serials 

Vaasa anmälde att om de försöker byta status för 
ett häfte från Beställt till Påmint, hela systemet 
fryser och kan krascha. Det går att motta häfte 
utan problem, men statusändring fungerar inte.  

10063  Bibliografisk service fungerar inte för 
vissa poster 

Admini-
stration\ 
Scheduled 
Task 

Poster som har flera 035-fält kan göra så att 
kopplingen till Bibliografisk Service sätts ur spel och 
att inkorgen spammas med felmeddelanden. 
Rättning av felet måste inkludera rättning av 
befintlig data i tabellen caBibSvcSyncLog. Felaktiga 
kolumner ExtraData måste korrigeras med hjälp av 
MarcRecordId, finns inte posten så får vi radera 
den felaktiga raden.  

10238  Låntagare får felmeddelande i 
opacen CS Library när de reserverar 
media som har en bilaga. 

API\MMOla Berör alla poster som har marcfält: 300 e Se 
attachments for mer detaljer  

9737  Stacktrace när man försöker lägga till 
nytt fält till post elller spara post från 
extern databas 

Catalogue En kund anmälde att de får stack trace när de 
försöker lägga till nytt fält till en post som redan 
finns i databas eller när de försöker spara ny post 
från extern databas. Omstart av servrar hjälper för 
en stund men problem återkommer ganska snart, 
kan hända många gånger per dag. Se details. Stack 
trace bifogad.  

9781  Upphov i fält 110 saknas från 
etiketter  

Catalogue Efter uppgradering till 6.45 fält 110 försvann från 
etikettmall. När det gäller musikskivor och 
musikgrupper, upphov sparas till fält 110 i stället av 
100.  

10016  När du har en gallrad post, ska du 
inte få lägga till exemplar förrän 
posten är återupprättad som aktiv 

Catalogue  

2311  Expektanspost från Adlibris med 
felaktigt ISBN är inte sökbar och 
numret borde läggas i 020z istället 
för 020a 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Felaktiga ISBN som valideras i samband med 
orderimport ska läggas i fält 020z och inte i 020a  

7719  Sök i externa databaser: Inmatning 
av ort och år i F3 Dokument, ger 
delfält per inmatning 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

När man söker upp en titel i externa databaser, välj 
extern post och fyller i ort eller år under F3 
dokument, så skapas ett delfält per inmatning Se 
skärmdump under attachments. 

7985  Indikator måste sparas två gånger så 
att de visas rätt 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Om man ändrar indikator när man katalogiserar, 
sparas de inte rätt för första gången. MM ändrar 
de tillbaka som de var. När man ändrar igen och 
sparar för andra gång, då sparas alla ändringarna 
och posten visas rätt. Se Attachment  
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8933  När man slår ihop poster MM visar 
gamla posten i fliken F4 efter 
kombination 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

När man vill slå ihop två poster, en från extern 
databas och en från egen databas (t.ex. när 
leverantör har uppdaterat posten och man vill ha 
full post), och man har kollat på poster i fliken F4 
förrän sammanslagning, MM visar den gamla 
posten i fliken efter kombination. Om man gör 
ändringar till denna posten, får man stack trace 
(pga denna posten kan inte hittas längre eftersom 
man har slagit ihop poster) och det är förvirrande 
för kunder.  

9607  Etikettutskrift från Kategori ger stack 
trace (Dubblett av #9329) 

Catalogue\ 
Catalogue 
module 

Kund får stack trace när de försöker skriva ut 
etiketter från kategori. Stack trace bifogat. Se 
details. Samma fel finns i testbaser för 6.45 också.  

4423  Posten ska gå från gallrad till aktiv 
vid överskriving 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Om du gallrar en post, och där efter importerar 
samma på nytt med överskriving, så vill den 
importerterade posten få status "Gallrat" Den ska 
få status "Tillgänglig" och inte gallrat. 

6975  Problem med Hyllplats (fält 852) vid 
postimport med librisförvärsrutin 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Vid import av Librispost*, med överskrivning av 
BTJ-exspektanspost som sedan tidigare hade ett 
852c-fält blir det fel. 

6976  Problem med hyllplats 852-fält vid 
(BURK-)import. Gäller även import 
från externa databaser och batch-
import från Libris. 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Problem med hyllplats 852-fält vid BURK-
import(Poster från Bibliotekstjänst)  

7754  Gallrade poster som blir importerade 
på nytt och överskrivna blir stående 
som gallrat, men med möjligher till 
att lägga till exemplar 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Om en gallrad post blir importerad på nytt vill den 
fortsatt stå som gallrad, men användarna vill ha 
möjlighett att lägge till exemplar. Det ska inte gå 
att lägga till exemplar på en gallrad post, men detta 
är möjligt fram till att posten blir upp sökt på nytt. 
Man får då en gallrad post med tillgängliga 
exemplar. En gallrad post som blir överskriven bör 
också återuppsrättas. Kunden får dubblettkontroll, 
men vill inte hitta posten utan att ta boka ur 
bocken för "dölj gallrade poster".  

7869  Ändring av metoder för 
dubblettkontroll ska vara effektiv 
utan omstart av klienten 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Det uppträder på många ställen i programmet men 
senast upptäckte jag det när jag skulle testa att 
hämta poster via externa databaser. Jag ändrade 
dubblettkontrollmetod men det fungerade ändå 
inte utan jag var först tvungen att starta om 
klienten. 

7882  Dubblettkontroll på marcfält 015 
fungerar inte 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Vid val av dubblettkontroll på ID-nummer ska det 
matchas 015 mot 015 eller om 001 mot 035 inte 
ger träff. Koden visar att detta är testat utan att 
det fungerar.  

8054  Alla delfält importeras inte för 852 
från BTJ 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Om posten har ett huvudfält 852 med delfälten a, 
h, 2 så importeras inte h-fältet. Allvarligt då det 
påverkar slutanvändaren vid t.ex. presentation i 
Webbsök och det blir svårt att lokalisera materialet 
i biblioteket. Gäller även andra huvudfält, t ex 650  

8120  Fält 852 h raderas ibland vid import 
av poster från Libris 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Fält 852 h kommer inte alltid med vid import från 
Libris. Fältet innehåller hylluppställning och detta 
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fel innebär att man måste kontrollera varje post 
som importeras, även vid batchimport. 

8183  Dubblettkontroll på ISBN ska inte ta 
hänsyn till 020$z 

Catalogue\I
mport or 
Export 

Dubblettkontrollvarianterna "Libris med ISBN" och 
"BTJ BURK med ISBN" utför dubblettkontroll på 
värdet i 020$z. Detta är helt felaktigt eftersom 
fältet innehåller makulerat/ogiltigt ISBN, se Libris 
formathandbok. 

8223  Alla 264-fält skapas inte vid import 
från Libris 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Vid import av post med flera 264-fält importeras 
bara det ena 

8224  600-fältet importeras inte från Libris Catalogue\ 
Import or 
Export 

Vid import av enstaka post från sökning i Libris så 
importeras inte 600-fälten. 

9473  Import av länkade poster hanterar 
bara 2100 poster 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Då man importerar poster från Katalog -> Import så 
körs efter importen 
funktionen SyncInvokeFixReferenceFields för att 
hantera länkfälten. Denna fallerar om man har 
importerat mer än 2100 poster som har länkfält 
(760/762,770/772,773/774,780/785).  

9799  Vid överskrivning av poster ska 
posten få riktiga marc-fält 

Catalogue\ 
Import or 
Export 

Kunder mottar poster i inköp som ofta är 
bristfälliga. I efterhand importerar de poster från 
Bibbi och överskriver. 020-fältet delas. När de 
överskriver posten en 2. gång blir posten riktig.  

9979  Import blir fel i MM3OrderImport Catalogue\ 
Import or 
Export 

Ordrar från BS till OrderImport ger fel för tre 
kunder, se bifogat stacktrace. För en kund är det 
speciellt viktigt att få detta rättat så snart som 
möjligt, då det är 200 exemplar i ordern och de inte 
får låna ut dessa förrän det är rättat. Samma 
stacktrace har kommit för andra kunder.  

9980  Låntagarhistorik sparas felaktigt i 
exemplarhistoriken 

Catalogue\ 
Items 

Låntagare syns i exemplarens historikflik, trots att 
man har valt att inte spara historik.  

9586  Dubbla interna depositioner kan 
orsaka att databasen hänger sig 

Catalogue\ 
Items 
module 

Två gånger på kort tid har databaserna på SQLA07 
hängt sig på grund av felaktig data i 
caItemInternalDeposit. Allvarligt då detta fel i en 
databas drabbar samtliga kunder på samma 
version eftersom felet fortplantar sig. En databas 
hänger, alla applikationsservrar och andra 
periferitjänster som ansluter mot denna basen 
hänger sig med. Vilket leder till att dessa tjänster 
även slutar kommunicera med ej drabbade 
databaser.  

9592  Materialtyp visas som Odefinierad 
när man använder Scan for labels 

Catalogue 
\Items 
module 

När man vill skanna in streckkoder för 
etikettutskrift, materialtyp visas rätt på listan, men 
i etiketter det står Odefinierad eller Tuntematon i 
stället av den rätt materialtyp.  

9503  Sökkod JU (AR) fungerar inte i vissa 
databaser 

Catalogue\ 
Search 

När man använder sökkod JU (Utgivningsår) i 
avancerad sök, det ger fel träfflistan. Med JU > 
2001 kommer titel med utgivningsår 1997 osv, 
samma med JU < 2001 och JU = 2001. Kollade på 
poster och de har inte fel. Av någon orsak fungerar 
inte sökkoden som det borde. 
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9212  Översättning för status "Återsänt" 
har fel på finska 

Circulation I Fjärrlån- och depositionsmodulerna finns 
exemplarstatus Återsänt. Idag är den finska 
översättningen för finska Lähetetty uudelleen, 
vilket är fel. Rätt översättning är "Lähetetty 
takaisin".  

4393  Om meddelandet till en låntagare är 
för långt, krachar Mikromarc vid 
reservation 

Circulation\ 
Borrowers 

Om meddelandet till låntagaren är för långt, 
krachar Mikromarc vid reservation. Kanske i andra 
situtationer också, det är inte testat. Det bör vara 
en spärr på antal tecken när man lägger in 
medelanden på låntagare.  

7834  Låntagargrupp: "Flytta medlemmar 
automatiskt till en annan 
låntagargrupp" går inte att bocka ur 

Circulation\ 
Borrowers 

"Flytta medlemmar automatiskt till en annan 
låntagargrupp" går inte att bocka ur i fliken 
Standardvärden i inställningar för låntagargrupp.  

9137  Det ska vara möjligt att fortsatt sätta 
(vårdnadshavare) som 
huvudansvarig  

Circulation\ 
Borrowers 

 

9251  Det bör vara möjligt att få avgift på  
utskick av krav 

Circulation\ 
Borrowers 

I 3.6.30 gällde det överskrivning av priserna för 
låntagargrupper i själva utskicket. I 3.6.40 
överskrevs priserna på exemplaren. Det samma 
gällde priserna i cirkulationsinställningarna; i 3.6.30 
gjordes det för utskicken medan det gällde 
exemplaren i 3.6.40 På låntagarens konto stämmer 
beloppen.  

9508  Låntagare flyttas inte till annan 
låntagargrupp automatiskt 

Circulation\ 
Borrowers 

I låntagargruppen ”Barn” är det inställt så att 
låntagare ska flyttas automatiskt till 
låntagargruppen ”Vuxna” vid en viss ålder, men 
flytten sker inte som den ska. 

9281  Mikromarc ska inte ge time out 
under tiden systemet väntar på svar 
från användaren 

Circulation\ 
Desk 

Se Details. 

2763  Fjärrlånsloggen ska uppdateras 
korrekt vid krav 

Circulation\ 
ILL 

Vid krav av fjärrlån: krav nr 2 och 3 visas inte 
varken i kort-version eller i loggen i Fjärrnlån. Från 
8879: Fjärrlånsloggen ska uppdateras korrekt vid 
krav.  

6739  När återlämning från låntagare och 
Retur blir satt på en gång, saknas det 
en rad i loggen 

Circulation\ 
ILL 

När checkboxen för återlämning från låntagaren 
och retur till enheten ska gå på en gång är satt som 
aktiv, kommer det inte någon rad i loggen for 
"Returned from borrower" (bara "Returned" - som 
alltså är till enheten). Den raden måste vi om vi 
senere ska lägga in 14-dagsrs lånehistorik på 
fjärrlånen. Och det är dessutom oavsett viktig att få 
loggfört att återlämningen i expeditionen (från 
låntagare) är registerat 

8312  Automatisk import av fjärrlån från 
LIBRIS genererar avgift per 
fjärrlånsbeställning på spärrade 
låntagare varje gång import körs 

Circulation\ 
ILL 

Om det är inställt i inställningar för cirkulation -> 
avgifter att ta ut avgift per fjärrlånsbeställning och 
en låntagare som är spärrad gör en 
fjärrlånsbeställning så händer det inget när man 
hämtar fjärrlånsbeställningen från LIBRIS. Ingen 
information om titeln kommer in i 
fjärrlånsmodulen (se CR 6868). MEN: Avgiften för 
fjärrlån kommer in på den spärrade låntagaren 
VARJE GÅNG importen av fjärrlån körs. Detta leder 
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till att spärrade låntagare kan få skyhöga avgifter 
för fjärrlån. 

9986  Saknas flagga som indikerar att ett 
fjärrlån är avvisat 

Circulation\ 
ILL 

 

8329  Loggen i fjärrlån visar inte avisering, 
om aviseringen har skickats från 
Cirkulation -> Meddelanden 

Circulation\
Messages 

Om du ankomstregistrerar och skickar meddelande 
direkt i Fjärrlån, så visas det en rad i loggen för 
avisering. Om du bara ankomstregistrerar i Fjärrlån 
och sedan skickar avisering från Cirkulation -> 
Meddelanden, så blir det ingen rad i loggen. Detta 
ska fungera på samma sätt oavsett varifrån 
meddelandet skickas och det ska bli en rad i loggen 
i båda fallen. 

9207  Det går att ändra texter i 
standardmallen utan att ta kopia av 
mallen 

Circulation\
Messages 

Det ska bara vara möjligt att läsa om man inte tar 
kopia av mallen. 

9208  Texter till SMS-meddelanden 
förekommer dubbelt 

Circulation\
Messages 

Det går att ändra texter utan att ta kopia av SMS-
mall. Om man går in i en mall och ändrar texter för 
SMS så finns det dubbletter av texterna. 

9510  Pris per exemplar hämtar uppgift 
från fel fält i standardmallen för krav 

Circulation\
Messages 

 

9497  Återlämningsdatum kapas i vissa fall 
för utlåningsautomater 

Circulation\ 
Self Check 
server 

Efter övergången till MSSQL kappas sista tecknet 
på datumet för datum i vissa fall. 

9990  Följesedel ska inte skrivas ut vid 
återlämning av reserverat exemplar i 
självbetjäningen 

Circulation\ 
Self Service 

När man återlämnar ett reserverat exemplar i 
Mikromarc självbetjäning och enheten har ställt in 
automatisk utskrift av följesedel, så skrivs 
följesedel ut. Detta ska inte ske i självbetjäningen. 

9991  När en låntagare skriver in sin pinkod 
i självbetjäningen så ska inte 
pinkoden visas i klartext 

Circulation\ 
Self Service 

När låntagare A försöker logga in i 
självbetjäningsmodulen så syns deras pinkod i 
klartext vilket gör att om låntagare A försöker logga 
in och låntagare B står nära så kan låntagaren B se 
pinkoden och därför logga in på  låntagare A:s 
konto och låna i deras namn. 

9399  Det går inte att manuellt installera 
version 6.45 . Får felmeddelande 

Installation När man försöker installera version 6.45 så får man 
felmeddelandet "The signature of 
MikromarcClient.msi is corrupt or invalid"  

9992  Oppgradering av sandnes feiler 
(delete check caItem) 

Routines Peter sliter med å oppgradere Sandnes-basen. Det 
ser ut som at oppdateringsscriptet forsøker slette 
eksemplarer som er utlånt.  

7541  Om man väljer filter "Alla bibliotek" i 
Meddelande (Rutiner), och söker 
med kund, kommer bara 
huvudbiblioteks meddelande till 
träfflista 

Routines\ 
Messages 

När man söker för skickat meddelande till viss 
låntagare, använder man filtrar och sökrutan. Om 
man väljer filter "Alla bibliotek" och söker för 
låntagarens meddelande, bara de meddelande som 
har skickats ut från huvudbibliotek kommer till 
träfflistan fast det finns flera meddelande från 
andra enheter. 

10068  Det tar lång tid att få fram rapporten 
"Reserverade titlar med 
exemplarstatus 'Tillgängligt'" 

Routines\ 
Reports 

Det tar mellan 2-3 minuter att få fram resultat när 
man kör rapporten "Reserverade titlar med 
exemplarstatus 'Tillgängligt'".  

9953  Statistik: Utlån och omlån fördelat 
efter signum visar ingen lista med 
signum 

Routines\Sta
tistics 

Om jag kör statistiken Utlån och omlån  fördelat 
efter signum så visas ingen lista med signum, 
varken i fliken utdata eller i fliken förhandsvisning. 
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6506  Länkar till poster går till förstasidan i 
stället i mobilwebben 

Web När det finns en länk direkt till en post så ska man 
komma till posten, inte till mobilwebbens 
förstasida. 

9994  Det ska gå att göra utlån i webbsök Web Det går inte att göra utlån mellan låntagare i 
webbsök.  

9996  När en låntagare reserverar utan att 
vara inloggad i webbsök, så finns 
inga titeluppgifter med i 
meddelandet i klienten 

Web Om en låntagare reserverar en titel utan att logga 
in i webbsök , så skickas ett meddelande om 
reservationen till Rutiner -> Meddelanden, men 
meddelandet saknar uppgift om vilken titel som 
har reserverats. 

10102  Vid utlån och återlämning i webbsök 
så tappas fokus i fältet på 
exemplarstreckkod om Internet 
Explorer används 

Web Om man gör utlån eller återlämning i webbsök och 
använder Internet Explorer när detta görs så 
försvinner markören i från fältet där du skriver in 
eller skannar in en exemplarstreckkod. 

5599  Pinkoder generade från 
mobilwebben ska fungera 

Web\ 
Mobilweb 

Pinkoder som genereras från mobilwebben 
fungerar inte. 

10006  Ändring av låntagare med nationellt 
lånekort i Webbsök ska ske mot 
låntagarens fysiska hemenhet i 
databasen 

Web\Profile När en låntagare med nationellt lånekort gör 
ändringar i webbsök, så ska ändringen ske mot den 
enheten låntagaren tillhör i databasen. För när en 
låntagare upprättas måste låntagaren tilhöra en 
fysisk enhet i databasen.  

9609  Enhetsgrupper kan expandera fel om 
de har överlappande id (t ex. 46111 
och 4611) 

Web\Search Om det finns flera enheter där id överlappar så tar 
enhetsgrupper med sig enheter från överlappande 
enhets-id. Om man t ex har en enhetsgrupp med id 
48111, så matchar den alla enhetsgrupper som har 
en variation av dessa tal. Det händer inte ofta, men 
det kan inträffa. 
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