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Ny och förbättrad funktionalitet
Nedan finner du en kort beskrivning av ny och förbättrad funktionalitet i Mikromarc version 3.4.0.2.
Se hjälpfilerna eller annan dokumentation som kommer att publiceras i samband med release av
Mikromarc 3.4.0.2 för ytterligare information.

Katalog

I katalogen har det kommit ny funktionalitet för redigering av katalogposter. Du finner den under
fliken MARC (F4) i katalogmodulen. Här hittar du en ny verktygslinje ovanför katalogposten där du
har möjlighet att infoga nya huvud- och delfält samt ångra åtgärder. Repeterbara fält kan du nu också
flytta upp och ned. Du kan också markera flera fält genom att använda Ctrl- eller Shifttangenten och
muspekaren (standard Windows). Alla de markerade fälten kan raderas på en gång.

Sökning på diakriter är från denna version möjlig i katalogen.

Det har införts en ny sökkod ”EXLOANTYPE” som söker på utlånstypen till exemplar som är knutna till
posten, d.v.s. du kan hitta alla poster som har minst ett exemplar av angedd utlånstyp.

I träfflistan kan du välja att se två kolumner som båda beskriver hyllsignum: Kolumnen ”Hylla” visar
hyllsignumen som finns på exemplaren (påloggad enhets exemplar först), medan kolumnen ”Sign”
visar postens hyllsignatur i fält 852.
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Träfflistan kan också sorteras på mer än en kolumn, genom att använda Ctrl-tangenten.

Låntagare
Låntagarens lånehistorik kan nu sparas per låntagare i stället för bara på låntagargrupp. Du kan också
gå in på varje enskild låntagare och kryssa för att lån skall sparas. Detta kryss innebär att dessa
låntagare får en extra flik (”Lånehistorik”) i dialogfönstret där låntagarens uppgifter presenteras. I
denna flik listas låntagarens alla lån. Man kan också söka i lånehistoriken på datumintervall eller
fritext. Listan kan också skrivas ut.

Under fliken konto är det möjligt att lägga in skuld och belopp till betalning manuellt (i tillägg till det
som generas automatiskt).

Det är gjort ytterligare förbättringar i funktionaliteten för låntagarimport. Dublettkontrollen kan nu
sättas upp så att kontroll görs på flera bestämda fält.

Funktionalitet för att spärra låntagare automatiskt vid körning av ersättningskrav kommer också i
denna version.

Utlån

Avgifter har blivit mer specificerade när det gäller ”Pris per exemplar” – inställningen i lånevillkoren;
det finns möjlighet att lägga in ett maxbelopp för övertidsavgifter, samt en avkryssningsruta för om
stängda dagar skall räknas eller inte.
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Fjärrlån

Den nya fjärrlånemodulen med integration mot Libris Fjärrlån lanseras i denna version.
Fjärrlånebeställningar som görs i Libris Fjärrlån hamnar inne i Mikromarc 3 i listan där aktiva fjärrlån
listas. Dessa fjärrlån kopplas också till korrekt låntagare. Manuella fjärrlån kan också läggas upp.

Webbsök

I Mikromarc Webbsök finns det nu en inställning som gör att man kan ställa in om man skall kunna se
”Vem som har boken”, dvs. vem som har lånat ett exemplar. Det är en viktig funktion för vissa
fackbibliotek.

Det finns ett beställningsformulär för bibliotek som loggar in i Webbsök och vill beställa fjärrlån från
ditt bibliotek.

Statistik och rapporter

Några nya rapporter är gjorda i denna version. Av dessa kan nämnas:


Ej uthämtade reservationer



Spärrade låntagare



Inaktiva låntagare



Topplista utlån



Topplista reservationer (överreserverade titlar)



Exemplar efter statuskod

Rapporterna kan avgränsas på datumintervall och andra parametrar. I tillägg har det gjorts några nya
avgränsningsmöjligheter för statistik på bestånd, tillväxt och avgång.
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