
Nyheter i Mikromarc 3         

Produkt Version Leveransdatum 

Mikromarc 3 6.70 16 december 2017 / 13 januari 2018  

Detta dokument innehåller en beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i version 6.70 av 

Mikromarc 3. Se hjälpavsnitt eller användarmanualer för ytterligare detaljer. Se också tabellerna i 

slutet av dokumentet för fullständig översikt över ändringar och felrättningar. 
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Flytande bestånd 
Bibliotek som delar databas kan nu låta hela eller delar av beståndet «flyta» mellan biblioteksenheterna. Rent 

praktiskt betyder det att när ett utlånat exemplar återlämnas så får exemplaret automatiskt «Fast placering» på 

den nya enheten. Flytande bestånd sätts upp genomatt du upprättar en grupp av biblioteksenheter som mellan 

vilka beståndet ska flyta, samt anger värdet «Flytande» på de exemplar som ska flyta. Det första gör du under 

inställingar för biblioteksenheterna och det sista gör du exemplardetaljerna, t ex med hjälp av exemplarmodulen. 

Exemplar kan också sättas till att flyta redan vid mottag i inköpsmodulen.  

En förutsättning för att flytande bestånd ska fungera mellan biblioteksenheter är att enheterna delar katalog och 

har en gemensam post med exemplar som tillhör de respektive enheterna. Det är också lämpligt att vara överens 

om gemensamt sätt att märka exemplaren i hyllorna och om fältet «Plats» i exemplardetaljerna används så bör 

platserna heta samma sak på de respektive enheterna. Enheterna bör också vara överens om lånevillkor för de 

flytande exemplaren. I praktiken ska enheterna även ingå i ett reservationssamarbete med varandra, så att inte 

flytande exemplar hamnar utanför reservationssamarbetet och blir kvar på en enhet. 

Vissa typer av material kan inte sättas till flytande. Det gäller fjärrlån, externa depositioner samt 

interndeponerade exemplar.  

Exempel på konfiguration av enhetsgrupp för flytande material: 

 



Mängdhantering av exemplar som ska ingå i flytande bestånd:  

 

 

Automatisk uppdatering av MARC-poster från databaser som stödjer SRU/Z39.50 
Mikromarc har nu möjlighet till uppdatering av katalogposter genom sökning mot Z39.50/SRU-baser, t.ex. Libris. 

Systemet genomför automatisk sökning av alla poster i den lokala databasen som är katalogiserade som 

preliminära i MARC-postens fält 000 position 17 och ersätter dem med uppdaterade poster från den externa 

källan.  

Automatisk postuppdatering återfinns under Katalog > Inställningar. Funktionen är i första hand tänkt som hjälp 

för uppdatering av inköpsposter och andra preliminära poster. Användare som önskar större städning av sin 

katalog rekommenderas att ta kontakt med Bibliotekscentrums Support för att diskutera andra lösningar. 

Exempel på konfiguration för automatisk postuppdatering: 



 

 

 

Knapprad för olika filteralternativ och visning av gallrade exemplar i F2 fliken 
I Katalogens F2-flik, Exemplar, är det nu infört en knapprad med filter för de olika visningsalternativen: 

 Visa enbart exemplar i inloggad enhet och dess avdelningar 

 Visa exemplar i biblioteksenheterna som är med i sökurvalet 

 Visa exemplar i alla biblioteksenter som den inloggade användaren har rättigheter till 

 Dölj exemplar som är markerade som gallrade 
 



 
 

Knappraden finns även tillgänglig i Korgen i Katalog: 

 
 



Integration med externt faktureringssystem 
Det är nu möjligt att exportera ersättningskrav och andra obetalda avgifter från låntagarnas konton till externt 

fakturasystem. När systemet är konfigurerat för integration mot fakturasystem sparas ersättningskrav och 

obetalda avgifter som ska faktureras ut till fil istället för brev eller e-post. 

I låntagarnas kontobild är filtret för visning av transaktioner kompletterat med ytterligare filteralternativ för 

Fakturaunderlag, Fakturerat och Krediteringsunderlag. Fönstret för export till fakturasystem öppnas ifrån 

modulen Utlånsmeddelanden under Cirkulation och finns tillgängligt när systemet har konfigurerats för 

användning av funktionen enligt avtal med Bibliotekscentrum. 

 

Optimalisering av funktionalitet för inventering 
Det har gjorts några mindre ingrepp i Exemplarmodulen för att den bättre ska kunna användas för inventering i 

biblioteket. Du kan gå igenom hylla för hylla för att ta reda på vilka exemplar som inte står där de skulle och även 

vilka exemplar som skulle ha stått i annan hylla:  

 Använd exemplarmodulen för att söka upp alla exemplar på en särskild hylla som har status Tillgänglig  

 Markera alla exemplarraderna, ta med dem till mängdhanteringsskärmbilden och ändra deras status 
till Saknas – efterforskas  

 Öppna skärmbilden för att ändra exemplar genom skanning och välj alternativet permanenta 
ändringar.  Bocka även för rutan «Varna om egenskaperna för exemplaren är oändrade»  

 Skanna ett och ett exemplar tills du är färdig med hyllan. De exemplar som redan hade status 
Tillgängligt kommer ge en varning, de var förmodligen felplacerade  

 Gör en ny sökning på samma hylla. De exemplar som fortfarande har status Saknas – efterforskas 
fanns inte i hyllan och du kan ta ut en lista över dem  



 
 

Enklare att byta inloggningsenhet  
Många funktioner i Mikromarc kräver att användaren är inloggad mot rätt enhet. Tidigare var du tvungen att 

stänga ner systemet och logga in på nytt för att byta enhet, detta är gjort betydligt enklare nu. Detta är 

användbart till exempel för bokbussar som logga in mot olika enheter för varje stopp.  

Gå till expeditionsskärmbilden, klicka på alternativet Arkiv i menyraden och välj «Byt inloggningsenhet». Du kan 

också byta inloggningsenhet genom att trycka Ctrl + F12 på tangentbordet. En ny dialogskärmbild öppnas och du 

kan välja ny inloggningsenhet med hjälp av piltangenterna eller muspekaren och därefter trycka enter eller klicka 

på knappen Logga in. Längst ner till vänster i Mikromarc-skärmbilden ser du vilken enhet du är inloggad mot. 

 

  
 



 
 

 

Extra påminnelse om obetald skuld  
Biblioteket kan nu skicka en påminnelse till låntagare som har obetalda skulder. Syftet med funktionen är att 

undvika att skulden blir betraktad som inaktuell efter tre år.  

 

Bibliotek som vill använda funktionen bör först ta bort föråldrade skulder. Detta kan göras genom att ange 

skulder på enskilda låntagare som avskrivna eller betalade i låntagares konto. Supporten kan hjälpa till att ta bort 

alla föråldrade skulder innan funktionen tas i bruk. Kontakta supporten för prisuppgift för rensning av gamla 

skulder.   

Funktionen för betalningspåminnelse finns som ett nytt val av meddelandetyp under Utlånsmeddelanden. 

Betalningspåminnelser kan skickas per brev eller e-post. Meddelandena visar obetald skuld med datum för när 

skulden uppstod samt vad avgiften gäller. Biblioteket bestämmer själv intervallet för vilka skulder som ska tas 

med i rutinen. Standardvärdet är satt till två år.  

 

 

  



Differensiering av reservationsavgift mellan enheter i reservationssamarbete 
Det har tidigare varit möjligt att sätta upp en avgift för varje reservation som utförs. Denna avgift är nu omgjord 

så att det går att sätta en avgift för reservationen gäller hela reservationssamarbetet eller enbart exemplar inom 

samma hierarki (under samma huvudbibliotek). Avgiften läggs till låntagarens konto när reservationen blir 

inkommen på den enhet där den ska hämtas.  

I samband med detta så har det även tillkommit ett nytt val i reservationsskärmbilden. Utöver Egen (inloggad) 

biblioteksenhet och Samarbetande enheter så är det nu även möjligt att välja alternativet Enheter i samma 

hierarki vid reservation:  

 
 

Genväg till rapporterna i BIB-Control 
För bibliotek som har tillgång till BIB-Control så finns det nu en aktiv knapp i modulerna Rapporter och Statistik, 

som öppnar BIB-Control i datorns standardwebbläsare. Länken går till standardrapporterna som finns färdiga i 

BIB-Control:  

 

Online hjälpfunktion för mmwebapi  
I Mikromarc 6.60 lanserades ett nytt omfattande REST API baserat på Odata. Detta API är nu dokumenterat med 

verktyget Swagger. Verktyget mmwebapi med tillhörande dokumentation gör det möjligt för tredje part att göra 

program som kan integreras mot Mikromarc. 



Dokumentationen till mmwebapi kan nås med denna URL mot Bibits testmiljö: https://test-web-

app.mikromarc.no/mmwebapi/swagger/ui/index.  

Lista över API:er i Swagger: 

 
 

Dokumentation av API i Swagger: 

 
  

https://test-web-app.mikromarc.no/mmwebapi/swagger/ui/index
https://test-web-app.mikromarc.no/mmwebapi/swagger/ui/index


Ny och ändrad funktionalitet i Mikromarc 3 6.70 
ID Titel Område Beskrivning 

11794  Det ska vara enklare att logga 

in mot annan enhet så att 

systemet stöder t ex 

bokbussars hållplatser och 

rutter 

Administration Det bör finnas en enkel sätt att hantera bokbussens 

hållplatser och rutter. Man behöver t ex kunna 

logga in mot hållplats snabbt och enkelt, så att man 

kan få statistik enligt hållplatser och rutter.  

3267  Enhetslistor ska presenteras så 

kollapsat som möjligt som 

standard 

Administration\Bibliotek 

och enheter 

Hierarkiska enhetslistor visas nu alltid i expanderat 

läge så att man ser överordnad och underordnade 

enheter. Det ska vara möjligt att välja att listan bara 

ska visa huvudenhet så att man kan expandera rätt 

huvudenhet och därefter välja bland underliggande 

enheter.  

6729  Listan över schemalagda 

aktiviteter ska visa vilken/vilka 

enheter aktiviteten gäller för.  

Administration\Schemala

gda aktiviteter 

I en databas med flera enheter ska det vara möjligt 

att se vilken/vilka enheter som aktiviteten gäller för. 

Även gärna en kolumn för rutinens namn, så man 

det vilken rutin det är.  

12985  mmwebapi ska ha en generell 

hjälpfunktion som 

dokumenterar alla API-anrop 

API\WebApi Hjelpefunksjonen befinner seg 

på http://{url}/swagger/ui/index og tar for seg de 

OData-baserte kallene. 

3154  Automatisk uppdatering av 

bibliografiska poster 

Katalog Poster ska kunna oppdateras mot en databas, så att 

ofullständiga poster kan överskrivas. Ärendet löses 

generellt så att den kan fungera mot alla databaser 

med stöd för Z39.50 eller SRU, däribland Libris, 

BIBBI och Bokbasen. 

9700  Det ska gå att se en kolumn för 

datum när ett exemplar 

mottogs i F2 Exemplar och 

Exemplarmodulen, utöver 

registreringsdatum 

Katalog  

12238  Det finns behov för tre nya 

materialtyper  

Katalog Det finns behov för tre nya materialtyper i 

Mikromarc: videospel, partitur och ljudbok (mp3). 

Detta gäller MARC21-versionen av Mikromarc. 

12349  Visa Plats i etiketter Katalog Kunder önskar att Plats kunde visas både i 

infoetiketter och signumetiketter. 

12669  Exemplarstatus 16 "Under 

arbete" ska automatisk sättas 

till "Tillgänglig" vid återlämning 

Katalog  

12735  Det ska vara möjligt att hindra 

utlån av exemplar med status 

«Under arbete» 

Katalog  

12736  Förbättrad sökning på datum i 

katalogen  

Katalog Det ska vara enklare att söka på datum i katalogen. 

Det ska inte vara nödvändigt att sätta 

anföringstecken runt datum. Det sak vara vara 

möjligt att söka på flera delar av datum/tid.  

12276  Det ska vara möjligt att välja en 

standardkatalog för att spara 

katalogposter  

Katalog Som det är nu så är den första katalogen i listan 

förvald och användaren måste välja om posten ska 

sparas i en annan katalog. 

12602  Nya materialtyper: Punktskrift 

och LP / Vinyl (i svensk, finsk 

och engelsk version, samt 

punktskrift i norsk version) 

Katalog 

 

Materialtyp för punktskriftsmaterial och LP  

6950  Det ska finnas en knapprad för 

olika filteralternativ och visning 

av gallrade exemplar i F2-fliken 

Katalog\ 

Exemplar 

 

7018  MM ska ha stöd för flytande 

bestånd 

Katalog\ 

Exemplar 

Många bibliotek (finska och svenska) har flytande 

bestånd.  

6541  Ändra via scanning: 

sorteringen av exemplar bör 

visa senast ändrade exemplar 

överst 

Katalog\ Exemplarmodul Ordningen på sorteringen bör ändras: Kunder vill 

hellre se det exemplar som precis blev ändrat överst 

i listan istället för att scrolla ner i listan för att se det.  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11794
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=3267
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6729
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12985
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=3154
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9700
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12238
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12349
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12669
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12735
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12736
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12276
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12602
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6950
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=7018
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6541


7598  Export till Excel från 

Exemplarmodulen ska 

formateras så att den blir 

användbar 

Katalog\ 

Exemplarmodul 

Exporten till Excel som kan produceras i 

Exemplarmodulen är dåligt formaterad och 

kolumnerna är av fel typ. T.ex. så är kolumner som 

enbart innehåller siffror formaterade som text vilket 

gör det onödigt omständligt att hantera i Excel. Text 

skall vara formaterad som text och siffror som siffror 

i Excel. Detta gäller även export från statistik och 

rapporter.  

11991  Optimalisera 

Eksemplarmodulen för 

hyllinventering  

Katalog\ 

Exemplarmodul 

Det finns önskemål om att kunne få en översikt över 

vad som saknas och/eller är felplacerat i biblioteket i 

förhållande till hur det ser ut i katalogen.   

6814  Det ska gå att visa en kolumn 

med upplaga i träfflistan i 

katalogen  

Katalog\ 

Sökning 

 

5146  Exemplar med status 'Under 

arbete' bör får status 

'Tillgängligt' vid återlämning 

Cirkulation När man återlämnar exemplar med annan status än 

Tillgängligt bör exemplaret få status Tillgängligt.  

13101  Möjlighet för bibliotek att själv 

bestämma vilka avgifter 

påverkar gränsen för 

låneförbud 

Cirkulation Bibliotek kan inte själva  styra gränsen för 

låneförbud. Det finns önskemålet att man kunde 

själv bestämma vilka avgifter påverkar gränsen för 

låneförbud. 

5270  Det ska vara möjligt att ändra 

ordning och bredd på 

kolumnerna i listan över 

låntagarens reservationer  

Cirkulation\ 

Låntagare 

Till exempel så visas reservationsnummer så långt 

till höger i listan att det är tvunget att scrolla för att 

se det. Kolumnernas ordning och bredd ska sparas 

på användaren.  

6671  Det ska gå att välja att 

vårdnadshavare ska vara 

obligatoriskt 

Cirkulation\ 

Låntagare 

När man ställer in att det är möjligt att ge låntagare 

i en viss låntagargrupp en vårdnadshavare, så ska 

det även gå att ställa in att vårdnadshavare ska vara 

obligatoriskt. 

8577  Om barnet spärras, så borde 

vårdnadshavaren också bli 

spärrad 

Cirkulation\ 

Låntagare 

Vårdnadshavare har ansvar för barnets lån och 

därför om barnet blir spärrad då borde 

vårnadshavaren också bli spärrad. Men om 

vårdnadshavare blir spärrad, skall det inte påverka 

barnets rättighet att låna.  

12409  Det ska vara möjligt att kopiera 

låntagar-id i 

transaktionsloggen 

Cirkulation\ 

Expedition 

Det ska vara möjligt att kopiera låntagar-id i 

transaktionsloggen för att kunna nå låntagarens 

uppgifter. 

12100  Det ska gå att söka fram 

fjärrlån på användare som har 

registrerat fjärrlånet 

Cirkulation\Fjärrlån Det finns behov av att kunna söka fram fjärrlån i 

fjärrlånemodulen med hjälp av användanamn. 

1417  Integration med 

faktureringssystemer 

Cirkulation\ 

Meddelanden 

Det ska finnas möjlighet att exportera 

ersättningskrav till faktureringssystem.  

11788  Extra påminnelse av obetalad 

skuld 

Cirkulation\ 

Meddelanden 

Det är möjligt att skicka en extra påminnelse till 

låntagare som har obetalade skuld. Påminnelse 

skickas t.ex. en gång per år att påminna låntagare. 

Skuld förfaller efter tre år, så bibliotek vill "förnya" 

skuld med extra påminnelse.  

12351  Reservationsavgift mellan 

enheter i 

reservationssamarbete 

Cirkulation\Reservationer Systemet ska göra det möjligt att skilja normal 

reservation och region reservation, och man kan 

bestämma egna avgifter till båda. Notering: Vanliga 

reservationer görs mot egen kommuns material, 

region reservation görs mot andra kommuners eller 

hela reservationssamarbetes material.  

12465  Det ska finnas ytterligare ett 

alternativ för "Reservera ex. på" 

i reservationsdialogen: utöver 

Egen enhet och samarbetande 

enheter så ska det gå att välja 

enheter i samma hierarki  

Cirkulation\ 

Reservationer 

Det är möjligt att reservera titel antingen inom egen 

enhet + avdelningar eller inom alla samarbets-

enheter. Önsker att kunde göra reservation mot alla 

enheter + avdelningar under samma huvudbibliotek 

(t ex samma kommun).  

12809  mmwebapi ska ha alla 

relevanta databasfält för 

betaling av reservation 

Cirkulation\ 

Reservationer 

 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=7598
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11991
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6814
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=5146
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=13101
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=5270
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=6671
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=8577
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12409
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12100
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=1417
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11788
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12351
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12465
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12809


12816  Mikromarc+: Plocklistan ska ta 

hänsyn till reservationer som 

enbart gäller exemplar inom 

egen hierarki  

Cirkulation\ 

Reservationer 

 

12960  Maximera-knapp i kölistan Cirkulation\ 

Reservationer 

Den nya kölistan borde ha en maximera-knapp så 

att det blir tydligt att det går att få upp fönstret i full 

storlek.  

12160  OAI ska returnera information 

om permanent raderade poster 

OAI  

12426  Mikromarc ska ha en 

länk/knapp til 

standardrapporterna i 

BibControl 

Rutiner  

12042  Det ska finnas en kolumn för 

borrower-id i rapporten "Ej 

avhämtade reservationer" 

Rutiner\ 

Rapporter 

Det finns bibliotek som använder låntagarens 

system-id som reservationsnummer och visar upp 

detta id på följesedlar och aviseringar. 

Reservationerna ställs även upp i öppna 

reservationshyllor i nummerföljd efter system-id. 

Det skulle underlätta om det även syntes på 

rapporten "Ej avhämtade reservationer". 

11447  Det ska gå att ställa in per plats 

om exemplar ska synas på 

webben 

Web Det ska gå att välja om exemplar på en viss plats ska 

synas på webben eller inte. Som det är nu, så måste 

en ange detta för varje enskilt exemplar.  

12052  Länk/knapp tillbaka till 

filtersidan överst i plocklistan  

Web\Webapp Som det är nu så måste måste man gå längst ner i 

listan för att kunna köra en ny plocklista.  
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Felrättningar i Mikromarc 3 6.70 
ID Titel Område Beskrivning 

6004  Tryckt textresurs och Bok och småtryck ska ha 

olika uppgifter i fält 000 pos 06/07 

Katalog "Tryckt textresurs" och "Bok och småtryck" ska 

ha olika uppgifter i fält 000 pos 06/07. Nu har 

de samma information i fält 000 position 06/07, 

nämligen am.   

10694  Stack trace 'Object reference not set to an 

instance of an object.' om jag flyttar ett 007-

fält upp eller ner i poster som har flera 007 fält 

Katalog 

 

Om jag har en post som har 2 stycken 007-fält 

och markerar det ena 007-fältet och väljer 

'flytta ned' (eller upp) så får jag stack trace: 

"Object reference not set to an instance of an 

object." och fältet flyttas inte.  

10789  Huvudfält utan delfält ska inte sparas i 

databasen 

Katalog Det finns ibland en del "tomma" huvudfält i 

databasen. Det är huvudfält som helt saknar 

delfält. De verkar inte påverka något men de 

ska ju inte finnas. 

10923  I F2 Exemplar presenteras inte 

funktionskoderna från MARC-fält 700__4 som 

de ska 

Katalog 

 

I F2 Exemplar presenteras inte 

funktionskoderna från MARC-fält 700__4 som 

de ska. 

11333  Förklaringstext för fält 024 och 774$w är 

felstavat 

Katalog 

 

Marc-editor: Förklaringstext för fält 024 är 

felstavat. I stället av "Muut standraditunnukset 

(T)" det borde vara "Muut standarditunnukset 

(T)". Fält 774$w: I stället av "Tietueen 

kontrollinumermo" det borde vara "Tietueen 

kontrollinumero"  

11453  CCL-kommando visas på urskrifter från korgen 

i katalogen 

Katalog 

 

När man skriver ut poster från korgen i 

katalogen så syns ett CCL-kommando överst på 

utskriften, det bör det inte göra.  

11729  Knappen 'Ta bort' är aktiv i träfflistan om jag 

sökt på författare. Ger stack trace 'Object 

reference not set to an instance of an object' 

om jag försöker att ta bort den indexerade 

författaren i listan. 

Katalog 

 

Knappen 'Ta bort' är aktiv i träfflistan om jag 

sökt på författare. Om jag markerar en 

författares namn i listan och väljer 'Ta bort' eller 

'Gallrat kasserat' så får jag stack trace: Object 

reference not set to an instance of an object.  

12127  Syndeticsinformation presenteras inte för 

poster som enbart har EAN och inte ISBN 

Katalog 

 

Funktionen för att hämta information från 

Syndetics baserat på EAN (024) fungerar inte 

längre. 

12355  Stack trace 'String or binary data would be 

truncated' om jag försöker att spara en post 

med för lång text i 100 fält 

Katalog 

 

Om jag försöker att spara en post med mycket 

text i fält 100 a eller u så får jag stack trace och 

kan inte spara posten.  

12522  Ej möjligt att söka på EAN i fritext i katalogen 

och i webbsök 

Katalog 

 

I den enkla sökningen i katalogen så står det 

att man kan söka på ISBN/EAN. Det är dock 

inte möjligt att söka efter EAN-nr eftersom att 

denna information ligger i fält 0243_$a som 

ingen av de 2 sökkoderna som används för 

sökning på ISBN/EAN innehåller.  

12570  Stack trace om jag lägger in en ny kategori 

med samma namn som redan existerande 

kategori 

Katalog 

 

Om jag lägger in en ny  kategori och den 

kategorin har samma namn som en redan 

befintlig kategori så får jag stack trace.  

10781  Stack trace istället för felmeddelande om jag 

väljer en ogiltig Xml-fil i importmodulen när 

jag valt filformatet Library of Congress 

MarcXml 

Katalog 

\Import Export 

Om jag i importmodulen har valt filformat = 

'Library of Congress MarcXml' och sedan väljer 

en importfil som har NORMARC linjeformat så 

får jag stack trace.  

12922  Import av poster tar för lång tid Katalog 

\Import Export 

Import av poster tar för lång tid när det är stora 

mängder som ska importeras. 

12977  Stacktrace när jag försöker ändra status på ett 

exemplar från Förlorat utlån till Förlorat  

Katalog\Exemplar  

9284  Det går inte att ändra hylla och plats samtidigt 

i exemplar modulen 

Katalog\Exemplarmodu

l 

 

11592  Utskrift från låntagarens lån motsvarar inte vad 

står på skärmen 

Cirkulation\ 

Låntagare 

Om man har sorterat låntagarens lån med två 

kolumner (t.ex. författare och förfallodag), 

utskrift motsvarar inte vad man ser på skärmen. 

MM glömmer sortering när man skriver ut. 
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13060  Vid fullständig radering av exemplar med 

status Förlorat utlån så är lånet kvar på 

låntagaren men det är inte längre synligt  

Cirkulation\ 

Låntagare 

 

12841  Förseningsavgifter/beräknad skuld genereras 

inte 

Cirkulation\Expedition Generering av förseningsavgifter fungerar inte 

för enheter som har öppet alla dagar och har 

lånevillkor med alternativet "Stängda dagar 

räknas inte" valt. Gäller även beräknade 

förseningsavgifter.  

5539  Krav på förnyat fjärrlån kommer för tidigt Cirkulation\Fjärrlån Fjärrlån som lånats om krävs efter en dag 

oavsett vad det står i lånevillkoret  

5421  Förkortad lånetid vid kö skall inte aktiveras när 

det finns tillgängliga exemplar på posten 

Cirkulation\ 

Lånevillkor 

När en post har fler tillgängliga exemplar än 

antalet reservationer på posten så skall inte 

förkortad lånetid slå in.  

5790  Stack Trace när man väljer "Ny låntagare" 

direkt från meddelanden om låntagarändring 

som kommit in från webbsök 

Cirkulation\ 

Meddelanden 

Om man väljer "Ny låntagare" från ett 

meddelande om låntagarändring som kommit 

in från webbsök så får man stack trace.  

11186  Omlån i återlämningsautomat gör en 

återlämning  

Cirkulation\ 

Self Check Server 

Om man via automat försöker låna om en bok 

som det är kö på nekas omlånet och boken blir 

inkommen på nästa låntagare i kö 

12231  Återlämning av fjärrlån i automat kan inte 

längre sorteras undan 

Cirkulation\ 

Self Check Server 

Återlämningssvaret för fjärrlån innehåller inte 

längre någon sorteringsinformation i fält CL i 

SIP2 

2971  Rapporten Exemplar efter statuskod ska ta 

med exemplar med status Tillgängligt även om 

exemplarens status aldrig har ändrats  

Rutiner\ 

Rapporter 

Som det är nu så tar rapporten inte med 

exemplar vars status aldrig har ändrats.  

7896  I statistiken Utlån och omlån så ger valet 

"Låntagare utan klass" felmeddelande 

Rutiner \ 

Statistik 

Om jag kör statistiken "Utlån och omlån" och i 

valet [Klasser] väljer enbart valet "Låntagare 

utan klass" så får jag felmeddelande och 

statistiken kan ej beräknas.  

11771  Svensk statistik, fråga 14 ger fel resultat Rutiner \ 

Statistik 

 

11964  Svensk nationalstatistik: Fråga 11, Utlån av 

medier för personer med läsnedsättning ger fel 

resultat 

Rutiner \ 

Statistik 

Beräkningen ska inte bry sig om när exemplaret 

registrerades och det saknas kontroll av när 

transaktionen utfördes i förhållande till 

intervallets startdatum. 

11973  Svensk nationalstatistik: Fråga 11: 4 första 

delfrågorna ger fel resultat 

Rutiner \ 

Statistik 

De fyra första delfrågorna under fråga 11 

räknas fel. Det är flera olika problem som 

samverkar. 

12071  Svensk statistik, fråga 10, Film, tv, radio ger fel 

resultat 

Rutiner \ 

Statistik 

Resultatet inkluderar felaktigt talböcker och 

ljudböcker om dessa poster har mer än ett 

500$a-fält eller 655$a-fält. 

12072  Svensk statistik, fråga 14 Film, tv, radio ger fel 

resultat 

Rutiner \ 

Statistik 

Lån på ljudböcker och talböcker räknas 

felaktigt med  

3769  700 $t ska visas korrekt i webbsök  Web  

12907  Några låntagare kommer inte åt Mina 

sidor/reservationer i Saga 

Web  

13309  Mikromarc ska sända korrekt kvittering om 

genomförd betalning vid betalning av skuld via 

DIBS i Mig&Mitt 

Web   

4625  Ändringar i Min profil sparas utan 

bekräftelsedialog 

Web\Mobilweb Användaren ska göras uppmärksam på icke 

sparade ändringar av personuppgifter  

12904  Felmeddelande vid skapande av plocklistan i 

Mikromarc+ med valet "Ta bort om 

utlämningsenhetens hierarki har egna 

exemplar" 

Web\Webapp Felmeddelande vid skapande av plocklistan i 

Mikromarc+ med valet "Ta bort om 

utlämningsenhetens hierarki har egna 

exemplar". Plocklistan börjar genereras och 

efter 10 minuter kommer felmeddelandet upp. 
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