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Nyheter i Mikromarc 3 

Godkänna auktoriserade termer (TFS 9075) 
Användare kan nu godkänna nya termer i auktoritetsregistret. Det har lagts till olika rättigheter för generell 

tillgång till auktoritetsregistret (söka upp, lägga till, ändra och ta bort termer) och godkänning av termer: 

 

Om användaren har behörighet att godkänna termer så visas det vid sökning om termerna är «kandidater» eller 

godkända termer:  

 

Behöriga användare kan också ändra auktoritetsstatus från «Kandidat» till «Godkänd».  

• Standard vid upprättande av ny status är «Kandidat»  

• Behöriga användare kan ändra status till «Godkänt» för en och en term  



• Behöriga användare kan också markera en eller flera termer med Shift-pil (Windowsfunktionalitet) och 
ändra status med hjälp av «ändra status för valda termer» i menyn 

• Det finns en bockruta för att filtrera fram «Kandidater» i det övre högra hörnet i skärmbilden:  

 
 

Automatisk lagring av information vid redigering av låntagarnoteringar (TFS 11786 / TFS 14414) 
I anslutning till noteringsfälten i låntagardetaljerna («Meddelande till låntagare» samt «Internt memo») så sparas 

nu även information om datum, tid och vilken användare som registrerat meddelandet. Detta ger spårbarhet av 

dessa upplysningar, vilket efterfrågas i de nya reglerna för lagring av personuppgifter.  

 

 

  



Ändringar i skärmbilderna som förberedelse för ett större auktoritetsprojekt (TFS 13694) 
Det har gjorts grundläggande ändringar i databasen för att förbereda för integration med externa 

auktoritetsregister. Detta har fått konsekvenser för presentation i F2 Exemplar och i F4 MARC i katalogen:  

F2 Exemplar:

 
F4 MARC: 

 

Auktoritetsregistret: 

 

 

Ändringar i skärmbilderna i Inköp  

Ny sökmöjlighet och ny kolumn för streckkod i huvudskärmbilden 

 



Mottagsskärmbilden 
Det har införts en ny kolumn för hylla i mottagsskärmbilden.  
 

 

Lista över titlar som har blivit automatiskt uppdaterade (TFS 14291) 
Vid automatisk uppdatering av tillfälliga poster såsom expektansposter, kan det finnas behov av att kontrollera 

ändrade poster i efterhand, t ex för att skriva ut etiketter med ny hyllinformation. Det finns nu en rapport som 

fångar upp dessa poster.  

Rapporten måste aktiveras för varje bibliotek som vill använda rapporten. Kontakta 

support@bibliotekscentrum.se för att få hjälp med detta.  

När rapporten är aktiverad så visas den under Rutiner – Rapporter i vänstermenyn: 

 

Det finnes filtermuligheter på oppdateringsdato, klassifikasjon, kataloger og materialtyper. Resultatet ser slik ut: 

mailto:support@bibliotekscentrum.se


 

Titlar markerade med X har ändrats i huvuduppslag och/eller hyllsignatur. Vilka fält som övervakas ställs in i 

installningarna för automatisk postuppdatering. Rapporten är direkt kopplad till katalogen där man kan godkänna 

ändringarna så att posten inte längre dyker upp i rapporten: 

 

 

Möjlighet att radera en eller flera rader i låntagarhistoriken (TFS 9028) 
Det är nu möjligt att markera och radera en eller flera rader i låntagarhistoriken i låntagardetaljerna. Det är 

användbart t ex när det har gjorts ett felaktigt utlån som inte ska ligga kvar i historiken.  



 

 

Exemplarinformation från kontofliken (TFS 13220) 
Tidigare har det varit möjligt att se ett exemplars historik med hjälp av en knapp i kontofliken i låntagardetaljerna. 
Detta har nu utvidgats så att du ser alla exemplarets detaljer och egenskaper när du klickar på knappen. 

 



Utlån av exemplar med bilaga (TFS 13422) 
Det har inte varit möjligt att styra om systemet ska stoppa enbart vid utlån av exemplar med bilaga, detta har 

varit styrt av inställningen för att ignorera varningar i expeditions- och cirkulationsinställningarna. Nu finns det en 

egen inställning för om systemet ska stoppa vid utlån av exemplar med bilaga. Som standard är inställningen 

inaktiverad.  

 

Senaste meddelandemetod visas i låntagarens lån (TFS 14262) 
Det har tillkommit en ny kolumn för senaste meddelandemetod i listan över låntagarens lån. I kolumnen 

presenteras senaste meddelandemetod för påminnelser, krav och ersättningskrav.  



 

  



Ersättningspriser per exemplar (CR 6908) 
Det ursprungliga inköpspriset motsvarar inte nödvändigtvis kostnaden för att ersätta ett förlorat exemplar. Därför 

är det nu möjligt att registrera egna ersättningspriser på enstaka exemplar, oavsett inköpspris: 

 

 

Exemplarets ersättningspris kan   

• Redigeras i exemplardetaljerna  

• Ändras i mängd i exemplarmodulen , t ex för alla exemplar av en viss materialtyp  

• Redigeras vid mottag i Inköp  

• Fyllas i av orderimporten via EditX om leverantören skickar orabatterat pris med inköpsinformationen  

• Användas när ersättningskrav körs 
 

Exemplaretes ersättningspris används i ersättningskrav om inställningen för att använda faktiskt pris på 

exemplaret är valt i: 

• Inställningar för priser i inställningarna för låntagargruppen  

• Inställningar för generella priser i expeditions- och cirkulationsinställningar för enheten  
 

Ersättningskraven hämtar pris i denna ordningsföljd:  

• Prioritet 1: Pris i utlånsbetingelse 

• Prioritet 2: Pris for Lnergruppen: Erstatningsprisen fra eksemplaret (eksemplardetaljer) 

• Prioritet 3: Faktisk pris i lånergruppe, fra 020$c/024c 

• Prioritet 5: Standardbeløp for tapte eksemplarer i lånergruppe 

• Prioritet 6: Pris i skrankeinnstillinger: Erstatningsprisen fra eksemplaret 

• Prioritet 7: Faktisk pris i skrankeinnstillinger, fra 020$c/024c  

• Prioritet 8: Standardbeløp for tapte eksemplarer i skrankeinnstillingene 
 

 



Ny reserveringsstatus "Reservering avbestilt" (TFS 13550) 
Tidligere ble reserveringer slettet når de ble avbestilt, for eksempel fra websøk eller mobilweben. Det er nå 

innført en ny reserveringsstatus «Reservering avbestilt» som gjør det mulig å følge reserveringen bedre opp 

mellom lånerens avbestilling og innlevering/skanning for å knytte eksemplaret opp mot neste låner eller tilbake til 

status «Tilgjengelig»: 

 

Merk at den nye statusen er en reserveringsstatus som ikke berører eksemplarstatusen. 

 

  



Länk till PressReader från Mikromarc 3 webbsök (TFS 11376) 
Det är nu möjligt att ge inloggade användare tillgång till PressReader från Mikromarc webbsök. Bibliotekets URL 

till webbsök ska uppges för PressReader i förhand. PressReader använder URL Referrer för att avgöra om 

användaren kommer från en webbsida som tillhör abonnenten. 

Länken till PressReader finns i vänstermenyn. Länken visas bara om  

1. Biblioteket abonnerar på PressReader 
2. Låntagaren är inloggad  

 

Observera att PressReader också kräver konfiguration av menyelementet i vänstermenyn. Kontakta 

support@bibliotekscentrum.se för att få hjälp med denna konfiguration.  

 

 

  

mailto:support@bibliotekscentrum.se


Nyheter i Mikromarc+ 

Utskrift från Mikromarc+ (TFS 11277) 
I båda plocklistorna som finns i Mikromarc+ är det nu möjligt att ta ut en utskrift om behov finns. Klicka på ikonen 

ovanför listan och välj skrivare:  

 

 

Utskriften ser ut så här:

 

 

  



Avbeställda reservationer på reservationshylla (TFS 14226) 
I plocklistan för oavhämtade reservationer så har det gjorts förbättringar när det gäller reservatioinier som 

avbeställs efter att aviseringsmeddelande har gått ut. Tidigare raderades dessa reservationer i databasen, och det 

var därför inte möjligt att hämta tillräckligt med uppgifter om dem för att de skulle kunna sorteras korrekt i 

plocklistan. Nu är den interna behandlingen av reservationer ändrad så att avbeställda reservationer har fått en 

egen status («Avbeställt») och de raderas inte längre direkt. Först när exemplaret dras i återlämningen raderas 

reservationen helt och exemplaret får antingen status «Tillgängligt» eller så kopplas det till nästa reservation i 

kön.  

Att information om reservationen nu finns kvar gör att den kommer med i plocklistan med upplysningar om 

låntagare, hämtfrist, reservationsnummer o s v och blir sorterad på rätt sätt tillsammans med övriga reservationer 

i listan.  

Om du har en avgift på oavhämtade reservationer (i lånevillkoret) så kommer de reservationer som avbeställs inte 

att generera avgift. Endast reservationer som inte hämtats inom hämtfristen genererar denna avgift. 

 


