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Ändringar och felrättningar i Självbetjäning i klienten  
Det har gjorts flera ändringar i självbetjäningsmodulen i klienten.  

Vid utlån av RFID-märkt material händer det att samma exemplar läses in flera gånger efter varandra. Då har 

hittills meddelandet «Redan utlånat till denna låntagare» visats, vilket har varit missvisande. Nu visas inte detta 

meddelande, utan endast meddelandet «Utlån OK». 

Det finns nu möjlighet att ersätta de meddelanden som visas i expeditionen med egendefinierade meddelanden 

för självbetjäning, ett för gult och ett för rött ljus. Texterna läggs in under Expeditions- och 

cirkulationsinställningar, fliken Självbetjäning. Meddelandena heter «Standardtext vid varningar i samband med 

återlämning («gult ljus»)» respektive «Standardtext för felmeddelanden i samband med återlämning («rött 

ljus»)». I stället för att låntagaren ser meddelandet «Flytta exemplaret till enhet A», så kan hen få beskedet «Lägg 

exemplaret i gul låda».  

Det har också rättats ett fel som gjorde att det inte gavs besked på skärmen när material skulle skickas till annan 

enhet vid återlämning.  

Ändringar i hanteringen av självbetjäningsautomater  
Som standard ignoreras nu reservationer vid utlån, så att låntagaren slipper ta exemplaret till personal i disken. 

Detta förenklar för meröppna biblitotek där det inte finns personal som kan förklara varför låntagaren inte får 

låna exemplaret.   

Det har införts en ny parameter som styr hur gallrade exemplar ska hanteras av självbetjäningsautomater.  

 Parametern RefuseLostItems styr nu ifall exemplar med status «Förlorat utlån» ska kunna återlämnas, 
och enbart det.  

 Den nya parametern RefuseScrappedItems styr ifall gallrade exemplar ska godkännas av automaten eller 
inte. Exemplaren blir inte återställda till icke gallrat-status vid återlämning.  

Ändringar i etikettutskrifter 
På grund av en teknisk omskriving av vad som ska skrivas ut på etiketter har enhet/avdelning fallit bort från 

etikettutskrifterna. Enhet/avdelning är nu tillbaka:  

 

Ändringar i Inköp   

Beställning av fullpost från Bibliografisk service vid köp i Adlibris webbshop 

Kunder som har Bibliografisk service från Btj Sverige AB och som köper media via Adlibris webbshop får nu 

automatiskt beställt och importerat full post från Btj:s Burk-databas. Förutsättningen är att kunden har ett avtal 

om Bibliografisk service, att tjänsten är aktiverad i Mikromarc och att Adlibris sänder med Btj:s titelnummer i 

ordermeddelandena. Vid import av ordermeddelandet lägger Mikromarc automatiskt berörda titelnummer till 

postbeställning mot Bibliografisk service och vid nästkommande filutbyten mot Bibliografisk service så beställs 

och importeras posten. Expektansposten från orderimporten finns kvar, denna uppdateras automatiskt när den 

beställda posten importeras genom den ordinarie rutinen för Bibliografisk service. Hur snabbt posten överförs 

beror alltså på hur ofta kunden har satt upp filutbyte mot Bibliografisk service. (TFS 4553) 

Inköp från BTJ Media direkt ska kunna matchas mot Librisposter via Libris-id 

Kunder till Btj Sverige AB:s tjänst Media direkt kan nu få Libris-id medsänt i ordermeddelandet i stället för Btj:s 

titelnummer. Expektansposterna kommer då att ha data för Libris-id i de fall Btj har haft tillgång till postens 



motsvarande Libris-id när orderinformationen sändes över. Libris id-nummer kan användas för  matchning i 

dubblettkontroll vid import av post från Libris. (TFS 9277) 

I inköpsmodulens bild för mottag av beställda exemplar är det rättat en bug som gällde att programmet la till 

ytterligare decimaler vid de tillfällen som användaren registrerade ett pris med decimaler. (TFS 5076) 

Ändringer i Webbsök 
En del bibliotek vill ta bort möjligheten för låntagare att logga in i Mig&Mitt i Webbsök. Detta blev implementerat 

i en tidigare version, men det var fortfarande möjligt att logga in via reservation från kölistan. Detta är nu 

åtgärdat.  

Ändringar i Mobilwebb 
Det har länge varit efterlyst att låntagare ska kunna se sin egen lånehistorik. Detta är nu möjligt i mobilwebben 

med hjälp av en ny knapp som visar tidiare lån i Mig&Mitt. Lisan är som standard sorterad efter författare, men 

kan också sorteras efter titel, materialtyp samt utlånsdatum (stigande eller fallande).  

 

Om du lägger ut en länk till en bestämd post, t ex i ett e-postmeddelande, så har det tidigare inte varit möjligt att 

visa posten i mobilwebben. Om låntagaren klickade på länken så kom hen bara till mobilwebbens startsida. Detta 

är nu åtgärdat.  

Ett fel som gjorde att omlån i mobilwebben gav dagens datum i stället för förfallodatum har också rättats.  

Visning av e-lån hos Elib 
Det kommer nu bli möjligt att se låntagares lån av e-böcker från Elib i Mikromarc 3-klienten, så att det blir lättare 

för bibliotekspersonal att hjälpa till vid problem med e-lån. Lösningen fungerar för bibliotek som använder CS 

Library Saga. Lösningen blir tillgänglig tillsammans med CS Library Saga version 1.3 som har planerad leverans i 

månadsskiftet september-oktober. 

Aktiae e-lån visas i listan över låntagarens lån i klienten med en egen ikon för Elib:   



 

 
Förfallna elektroninska lån raderas automatiskt. Eftersom Elib-exemplaren inte är verkliga exemplar i Mikromarc, 
så är de inte tillgängliga för beståndsstatistik eller annan exemplarfunktionalitet. De syns inte heller i fliken F2 
Exemplar i katalogen.  

Utskrift från fliken "Konto"  
I fliken “Konto” i låntagardetaljerna är det nu möjligt att skriva ut listan över transaktioner. Du finner funktionen 

längst till höger i i knappraden samt om du högerklickar i listan eller trycker Ctrl+P på tangentbordet. Utskriften 

visar de transaktioner som finns i listan och tar hänsyn till vilka filtreringar som gjorts och är anpassad för A4-

utskrift.  

Omlån: fast datum och kvitto  
I lånevillkoren är det nu möjligt att sätta ett fast förfallodatum för omlån på samma sätt som tidigare har varit 

möjligt för nya utlån. Detta är användbart t ex vid sommarlånetid eller andra situationer där det är viktigt att 

undvika återlämningsdagar under en bestämd period.  

När du trycker F4 för att skanna material som ska lånas om, så kan du nu skriva ut kvitto som visar de nya 

förfallodagarna. Kvitto kana skrivas ut automatiskt eller manuellt. Kvittot tar med existerande lån och 

reservationer om du har valt detta för vanliga utlånskvitton.  

Faktiskt pris hämtas nu vid körning av ersättningskrav  
Ett fel har rättats, som gjorde att även om det var inställt i låntagargruppen att faktiskt pris per exemplar ska 

användas, så hämtades en shablonsumma vid körning av ersättningskrav. Nu hämtas faktiskt pris från MARC-

postens fält 020$c.  

Fel vid utskrift av fjärrlånsföljesedel har rättats  
Det har rättats ett fel som gjorde att fjärrlån fick vanlig föjlesedel i stället för fjärrlånsföljesedel när det 

återlämnades i expeditionen.  

  



Ändringar i Mikromarc 3 6.55  
ID Titel Område Beskrivning 

4553  Möjlighet att få fullpost vid 
inköp från Adlibris for 
kunder med bibliografisk 
service 

\Inköp Vid inköp från Adlibris skickas en exspektanspost till 
Mikromarc. Finns inte posten sedan tidigare så skapas det en 
ny post baserat på den information Adlibris skickar. Denna 
information är väldigt knapphändig och när man har 
Bibliografisk service vill man att det automatiskt hämtas en 
fullpost från BURK.  

6284  Det ska gå att importera 
inköpsdata från FörlagEtt AB 

\Inköp\ 
Order import 

Det ska gå att importera inköpsdata från FörlagEtt på 
motsvarande sätt som från Adlibris. 

9277  Inköp från BTJ Media direkt 
ska kunna matchas mot 
Librisposter via Libris-id 

\Inköp\ 
Order import 

Vid inköp från BTJ så kan de numera även leverera 
exspektansinformation med Libris-nummer. Matchning bör 
även kunna ske mot Librisposter.  

10227  Häften som har deltitel bör 
också visa årgång/häfte 
(både $n og $p bör visas i 
listan) 

\Inköp\ 
Periodika 

Om man lägger in ett häfte eller ändrar ett existerande häfte, 
kan man lägga på en 'Deltitel'. Det är ett skrivfält för info som 
lägger sig i MARC-fält 245$p. Om man lägger något i detta 
fältet, vill inte längre info från $n visas i häfteskolumnen i 
Tidskiftsmodulen. Det önskas att både $n og $p visas i 
tabellen for häftesmottagningen. 

7884  När man lägger till ett nytt 
exemplar ska det även gå att 
inregistrera detta exemplar i 
en kategori 

\Katalog\ 
Exemplar 

När man lägger till ett nytt exemplar ska det även gå att 
inregistrera detta exemplar i en kategori, det vill säga i 
fönstret "Nytt exemplar" ska det finnas möjlighet att 
inregistrera exemplar i en kategori.  

4818  Tydlig text vid utlån av 
material där "Begränsad 
lånetid vid kö" slår in 
(meddeland vid kortare 
lånetid pga. lång väntelista) 

\Cirkulation Det skall tydligt framgå i expeditionen att exemplaret man 
precis lånade ut fick Begränsad lånetid då det fanns kö på 
titeln.  

9128  Presentation av låntagarens 
elektroniska lån hos Elib 

\Cirkulation Integration mot E-Lib för att kunna presentera låntagarens 
elektroniska lån i klienten 

6756  Det ska finnas en 
utskriftsknapp i skuldfliken i 
låntagarbilden.  

\Cirkulation\ 
Låntagare 

Det skulle vara bra att ha en utskriftsknapp i fliken konto i 
låntagardetaljerna. I händelse av att låntagarna vill få en 
utskrift på sin skuld när de betalar den. Andra flikar (lån och 
reservationer) har en utskriftsknapp redan.  

1185  Möjligheten att välja 
automatisk utlånskvittering 
vid bruk av F4 Omlån 

\Cirkulation\Expe
dition 

Önskar att ha ett val som kan ge automatisk utlånskvittering 
vid användning av F4 Omlån. I dag måste du söka upp 
låntagaren och skriva ut i efterhand.   

9214  Fönstret "Externa bibliotek" 
och tillhörande sökruta bör 
göras större 

\Cirkulation\Fjärrl
ån 

Sökrutan för att välja Externt bibliotek i fjärrlånemodulen bör 
vara större och tydligare. Sökrutan borde också göras större.  

1261  Det ska gå att ändra texter i 
självbetjäningen 

\Cirkulation\ 
självbetjäning 

Det ska gå att välja en "generisk" text som ska komma när 
man återlämnar något som ger grönt, gult eller röt ljus. 
Låntagaren ska inte få meddelanden som är menade för 
intern användning.   

4801  «Redan utlånat material till 
denna låntagare» bör inte ge 
rött ljus i självbetjäningen 

\Cirkulation\ 
självbetjäning 

«Redan utlånat material till denna låntagare» i 
Självbetjäningen är problematiskt att förstå för yngre elever. I 
självbetjäningen som en del skolor använder, kommer det 
upp rött ljus och fullt stopp om eleven skannar samma bok 
två gånger med kort mellanrum. Detta är snabbt gjort för 
unga låntagare, och elever förstår inte alltid vad «Redan 
utlånat till denna låntagare» betyder.  

9813  OAI-PMH ska för MARC21-
baser lägger ut överordnat 
enhet i 852$a, hemenhet i 
$b, plats i $c och hylla i $h 

\OAI Ett bibliotek önskar att överordnad enhet läggs ut i 852$a och 
hemenhet i 852$b.  

9814  SRU ska för MARC21-baser 
läggar ut överordnad enhet i 
852$a, hemenhet i $b, plats 
och hylla i $c 

\OAI Ett bibliotek önskar att överordnad enhet läggas ut i 852$a 
och hemenhet i 852$b. Då måste Plats och hylla slås samman 
i $c. 852$a. 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=4553
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6284
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9277
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10227
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=7884
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=4818
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9128
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6756
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=1185
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9214
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=1261
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=4801
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9813
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9814


2328  Låntagaren ska kunna se 
egen lånehistorik i Mig & 
Mitt 

\Web\Mobilweb Låntagaren bör kunna se samma lista på sin mobil som 
personalen kan se i klienten. 

  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=2328


Felrättningar i Mikromarc 3 6.55  
ID Titel Område Beskrivning 

5076  Det ska inte vara 
decimaler/desimaler på pris 

\Inköp\ 
Inköpsmodulen  

Vid registrering av pris i mottagarbilden, mottagsbilden, ska 
inte decimaler läggas till av programmet om användaren 
registrerar pris med decimaler. Programmet lägger till ",00" 
när pris läggs in i mottagsbilden även i de fall då användaren 
skriver in pris med decimaler till följd att de dubbleras. Se 
bifogad bild.  

10329  Fel i numreringen av häften 
när en har angett ett antal i 
«byt volym efter x nummer» 

\Acquisition\ 
Serials 

När det är inställt att en tidskrift ska skapa ny volym vid 
årsskiftet så ska utgivningsplanen ignorera «byt volym efter X 
häften». 

10422  Det bör vara möjligt att 
starta utgivningsplanen på 
något annat en nr 1 

\Acquisition\ 
Serials 

Numreringen av häften startar alltid på nr 1 även om 
utgivningsplanen inte säger att numreringen ska starta på 
någon annat.  

10268  Felmeddelande och ej 
möjligt att ta bort enheter, 
avdelningar, enhetsgrupper 
i större databaser 

\Administration\ 
Bibliotek och 
enheter 

Om jag försöker att ta bort en enhet, filial, avdelning eller 
enhetsgrupp i en större databas så får jag felmeddelande och 
kan inte ta bort enheten eller enhetsgruppen.  

2655  Vid skapande av nya 
enheter och kataloger, ska 
gruppen "Administratör" ha 
rättigheter och tillgång til de 
nya enheterna / katalogerna 

\Administration\ 
Användare 

Som det fungerar nu så får inte administratör tillgång till de 
nya enheter / kataloger utan hjälp från support.  

4892  Användare ska inte kunna ta 
bort tillgång till enheter som 
användaren själv inte har 
tillgång till.  

\Administration\ 
Användare 

Om en användare som har begränsad tillgång till enheter 
ändrar enhetsrättigheter för en annan användare, så förlorar 
den andra användaren rättigheter till eventuella enheter som 
den som ändrar inte har tillgång till.  

10174  Utlånade exemplar har 
status Tillgängligt 

\Katalog I vissa baser det finns ca 30 exemplar som har utlånat till 
låntagare, men som visas med status Tillgängligt i Katalog. 
Exemplar ändrar inte status till Utlånat fast man återlämnar 
dem och utlånar dem tillbaka till samma låntagare. 
Fortfarande status är Tillgängligt men de visas som lån i 
låntagares konto (som tidigare också) och i kolumner för 
låntagare och återlämningsdatum man kan se låntagarens 
namn och rätt återlämningsdatum i Katalog-modul. Update: 
felet dyker upp också med exemplar som ligger på 
reservationshylla eller har status Förlorat utlån.  

10207  Etikettutskrift: om en post 
inte har 100- eller 110-fält, 
så skrivs 245-fältet ut 
dubbelt 

\Katalog När man vill skriva ut etiketter för verk som inte har upphov i 
fält 100 eller 110, så skrivs 245-fältet ut dubbelt på etiketten.  

10400  Ägande enhet har försvunnit 
från standardetiketten 

\Katalog Ägande avdelning har försvunnit på Standardetiketten i 6.50. 
Detta skapar problem för flera bibliotek.  

10182  Reindexering av ändrade 
sökkoder ger felmeddelande 

\Katalog Reindexering av ändrade sökkoder ger felmeddelande. 

10339  Stacktrace om jag försöker 
att ta bort ett häfte med 
bilaga i F10 Länkar 

\Katalog Om jag försöker att ta bort en årgång med ett häfte som har 
bilaga, får jag felmeddelande. 

10516  Egendefinerade förtexter för 
katalogmallar fungerar inte i 
6.50 

\Katalog I 6.45 kunde man lägga in sina egna mallar där man kunde 1. 
lägga in fast text som skulle med på alla posterna och 2. lägga 
sina egna rubriker som överskriver standardtexter. Dessa la 
man in i "Beskrivningen" i katalogmallen. Efter uppgraderingen 
till 6.50 visas inte de egna rubrikerna.  

10170  Vid dublettkontroll på både 
ExterntID och ISBN i 
externsökning, görs inte 
dubblettkontroll på ISBN 

\Katalog\ 
Import och Export 

 

10150  Felmeddelande och ej 
möjligt att genomföra 
sökningen om jag gör en 

\Katalog\ 
Sökning 

Om jag i den utökade sökningen i katalogen söker på särskild 
position i fält 008 t ex: 008__g = e Och väljer att bocka för 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=5076
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10329
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10422
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10268
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=2655
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=4892
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10174
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10207
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10400
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10182
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10339
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10516
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10170
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10150


INDEXSÖKNING på särskild 
position i fält 008 

rutan "Indexsökning" så får jag stack trace. Detta fungerar i 
tidigare versioner.  

10120  Kolumnen «Senaste 
aktivitet» på låntagare 
uppdateras inte korrekt 

\Cirkulation\ 
Låntagare 

Låntagare markeras som att de har varit aktiva under 2017. 

10368  Nya skuler på 
låntagarkontot får fel datum 
vid skapande och ändring 

\Cirkulation\ 
Låntagare 

Efter uppgraderingen till 6.50 får nya skulder fel datum för 
skapande och ändring.  

8538  Det ska inte vara möjligt att 
radera strekkoder på 
utlånade fjärrlån 

\Cirkulation\ 
Fjärrlån 

Det är möjligt att radera streckkoder på aktiva lån. Det var inte 
möjligt i 6.30  

2257  Vid körning av 
ersättningskrav ska "Faktiskt 
pris" användas om detta är 
angivet i inställningarna för 
låntagargruppen  

\Cirkulation\ 
Meddelanden 

När en kör ersättningskrav och har bockat för att globala priser 
ska åsidosättas i inställningarna för låntagargruppen, så tar 
systemet inte hänsyn till att «Faktiskt pris» ska användas om 
det samtidigt finns ett standardbelopp för exemplar. Det är 
alltid standardbeloppet som används. 

10280  Dubbla utskick av SMS \Cirkulation\ 
Meddelanden 

Det händer att SMS-påminnelser och aviseringar skickas 
dubbelt och ibland fyrdubbelt till låntagarna 

10316  SMS-meddelande saknar 
mellanslag 

\Cirkulation\ 
Meddelanden 

All text visas utan mellanslag vilken gör meddelandet svårt att 
läsa.  

1157  Giltighetstiden på 
reservationer skall anpassa 
sig till det utlämnande 
bibliotekets stängda dagar  

\Cirkulation\ 
Reservationer 

Giltighetstiden på reservationer skall anpassa sig till det 
utlämnande bibliotekets stängda dagar, då man ändrar 
utlämnande enhet vid en reservation.  

8029  Automater ska kunna 
hantera okända streckkoder 
som består av både 
bokstäver och tal 

\Cirkulation\ 
Self Check Server 

Automaten kan inte hantera återlämning av exemplar med 
streckkod som består av både tal och bokstäver om 
streckkoden inte finns i databasen.  

10211  Det går inte att låna 
exemplar som har 
titelreservation i 
självbetjäningsautomaten  

\Cirkulation\ 
Self Check Server 

Det innebär om en låntagare försöker låna en bok som de har 
tagit från hyllan i biblioteket inte går att låna om det finns en 
titelreservation.  

10246  Kan inte längre tillåta 
återlämning av 
ersättningskrävda exemplar 

\Cirkulation\ 
Self Check Server 

Felet är att det inte går att tillåta återlämning av 
ersättningskrävda exemplar med hjälp av RefuseLostItems = 0 
eftersom systemet då även tillåter återlämning av gallrade 
exemplar vilket det inte ska göra.  

7038  Självbetjänt återlämning 
skall ge besked om 
exemplaret skall till annan 
enhet 

\Cirkulation\ 
Självbetjäning 

Om en är inloggad på enhet 1 och återlämnar ett exemplar 
som hör till enhet 2 så skall en få information om det i 
självbetjäningen. Detta fungerade i 6.21. 

5298  Stängda perioder för andra 
enheter än 
webbsöksenheten visas inte 
i webbsök 

\Webbsök När man väljer att visa öppettider för flera enheter i webbsök, 
så visas inte stängda dagar om det rör sig om en 
sammanhängande stängd period för andra än 
webbsöksenheten.  

8757  Webbsök går för långsamt \Webbsök Webbsök går för långsamt och nyhetslistorna tar för lång tid 
att ladda i baser med stora länkstrukturer.  

4906  Fel datum i mobilweb \Web\Mobilweb När en försöker låna om i mobilwebben men omlån nekas, så 
visas dagens datum i rött. Här ska förfallodatum visas.  

10371  Länkar som ska gå till poster 
går till huvudsidan i stället 

\Web\Mobilweb När det är länkat direkt till en post ska en på mobila enheter 
ska komma direkt till posten, och inte till mobilwebbens 
startsida.  

8818  Webbsök tar inte hänsyn till 
om alla exemplar på en 
enhet är gallrade 

\Webbsök\ 
Sökning 

Scenario: Två kunder i samma databas, A & B. Två webbsök, en 
för A som bara har tillgång till A och en för B som bara 
hartillgång till B. En post med två exemplar, ett för A och ett 
för B. A gallrar sitt exemplar. Posten skall nu inte längre vara 
sökbar i enhet A:s webbsök men det är den.  

10663  Ersättning för förlorat 
exemplar måste kunna 
betalas via låntagarbilden 
även om exemplaret är 

Cirkulation\ 
Låntagare 

Om låntagare A har fått en skuld för ett ersättningskrävt 
exemplar (exemplar 1) och lämnar tillbaks exemplaret så får 
exemplaret status “Tillgängligt”. Om sedan låntagare B lånar 
exemplaret så det får status “Utlånat” och man vill betala 
låntagare A:s skuld för exemplar 1 via låntagardetaljerna så får 
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utlånat till en annan 
låntagare 

man stack trace: Unable to delete items that are on loan och 
det går inte att betala skulden förens låntagare B har 
återlämnat exemplaret. När skulden sen blir betald så ändras 
dessutom exemplarstatusen till “Förkommet” (tapt) även fast 
det varit utlånat till annan låntagare och fått status 
“Tillgängligt” efter det. Detta fel blev rättat i 6.30 (bug 1497) 
men har nu kommit tillbaka.  

10593  Om en post saknar 
information om pris och 
inställningen "Använd 
faktiskt pris för exemplaret" 
är aktiverad så överstyrs de 
globala inställningarna för 
pris inställningarna för pris i 
lånevillkoret 

Cirkulation\ 
Lånevillkor 

Om en post saknar fält 020c med information om pris för 
exemplaret och inställningen "Använd faktiskt pris för 
exemplaret" är aktiverad i inställningarna för cirkulation, och 
man har ett lånevillkor som har en egen inställning för avgift 
per exemplar som det sänds ersättningskrav för så används 
den globala inställningen istället för lånevillkorets inställning.  

10670  Om en låntagargrupp 
åsidosätter globala avgifter 
och tar ut 0 kr som 
“Standardbelopp för förlorat 
ex” så tas det globala 
“Standardbelopp för förlorat 
exemplar” ut istället 

Cirkulation\ 
Meddelanden 

Om jag har en låntagargrupp som jag INTE vill ta ut avgifter för, 
och därför väljer att bocka för rutan “Åsidosätt globala priser” 
på låntagargruppen och tar ut 0 kr som “Standardbelopp för 
förlorat ex”. Om jag i de globala inställningarna för avgifter i 
cirkulationen har ställt ut att ta ut 78 kr som “Standardbelopp 
för förlorat ex” så blir det denna avgift som används som pris 
för exemplaret . 
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