
Nyheter 
 

Produkt Versjon Releasedato 

Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 

 

Ny och förbättrad funktionalitet 
 

Här följer en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet. Läs vidare i hjälpen, wiki och manualen för ytterligare information. 

 

Bibliografisk service 

Fullständig integration finns nu mot BTJs Bibliografisk service. Kontakta henrik.hagelberg@bibliotekscentrum.se för mer information. 

 

Katalogmallar 
I Katalogmodulen har vi nu fått möjlighet till att skapa katalogmallar. Mallarna kan knytas till de kataloger och enheter som man vill ska ha 

tillgång till dem. 

 

Använda katalogmallar 

I katalogmodulen under „Ny post‟ har det nu tillkommit ett val som heter ”Ny post från mall”. Här väljer du vilken mall du vill använda. Den 

mallen du använde senast, kommer systemet ihåg och visas under menyvalet 'Ny post från mall'. (För att skapa och redigera mallar behöver 

du ha rättigheter till detta. Inställningar för det finner du under 'Inställningar för Katalog'.) 

Nu öppnas en ny post på fliken ”Dokument” men väljer du istället fliken Marc öppnas posten där. Posten innehåller de MARC-fält som är 

definierade i mallen, samt eventuella inlagda texter/värden från mallen. Rakt ovanför posten till höger ser du vilken mall som används. 

Skapa katalogmallar 

Skapa katalogmallar utförs i Katalogmodulen under 'Inställningar för Katalog'. Här finns det en egen flik som heter ”Katalogmallar”. När du 

väljer denna flik ser du en lista över existerande mallar. Du kan redigera dessa, skapa nya eller ta bort dem. 
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Konto 
Konto-fliken på varje låntagare är reviderad, så att mer information om enskild skuldpost visas. Om du t.ex. har skickat ett krav som har 

genererat ett belopp, och kravet relaterar till flera titlar, kan du se dessa genom att klicka på plus-tecknet längst till vänster i raden. Konto-

fliken har två kolumner; ett för ursprunglig skuld, och en för restbeloppet (gäller skuld som är delvis betald). När en skulpost har relaterar till 

ett visst exemplar ser du detaljerna om det nederst till vänster; det gäller emellertid bara för skuld som genereras efter uppgraderingen till 

version 3.4.0.3. 

 

Det har skapats nya skärmbilder för att betala och efterskänka belopp, du kan betala några eller alla skuldposter på en gång. 

 

Automatisk spärr av låntagare 
Nederst på fliken Utlånsmeddelanden i „Inställningar för Utlån‟ ser du en kryssruta med texten “Spärra låntagare vid ersättningskrav”. Kryssar 

du i här, kommer låntagare som får ett ersättningskrav bli spärrad. 

 

ISBD copy/paste 

I Katalog-modulen, under fliken ”Exemplar” finns det en ISBD-visning av aktiv post och en lista över exemplar som hör till posten. Om du 

markerar ISBD-visningen med muspekaren kan du kopiera den (Ctrl-C) och t.ex. klistra in den i en e-post eller ett Word-dokument (Ctrl-V). 

Notera! När du klistrar in i Word kommer tabellen som klistras in vara väldigt smal (ISBD- formateringen följer med som en tabell); då måste 

du dra i höger sida för att utvidga kolumnen. Det er också möjligt att klistra in posten som ren text. 



 

Förlorat utlån 
Mikromarc har två statusar för förlorat material: ”Förkommet” och ”Förlorat utlån”; det första sätts på saknade exemplar som man inte 

förväntar sig att få tillbaka, medan det andra sätts av systemet när ersättningskrav genereras till låntagare som har nått max antal krav. 

Tidigare var det så att båda dessa statusar indikerade att exemplaret var raderat. Detta är nu ändrat: Statusen ”Förkommet” fungerar som 

förut, men status ”Förlorat utlån" indikerar INTE längre att exemplaret är raderat – det är en “aktiv” status. Därmed kommer detta lån fortsätta 

att följa låntagaren och man kan se det i listan över låntagarens lån. 

 

Det finns dock några begränsningar till denna hantering: 

- Man kan inte förnya ett utlån där exemplaret har status "Förlorat utlån". 

- Man kan inte återlämna ett sådant exemplar. (Man har dock möjlighet till att tvinga igenom en återlämning). 

 

Det är också möjligt att skicka ett ersättningskrav på ett visst exemplar från listan över låntagarens lån: 

- Gå in på listan över låntagarens lån och markera det aktuella exemplaret i listan 

- Gå in på exemplarets detaljbild och ändra exemplarstatus till "Förlorat utlån" 

- Klicka på print-knappen på knappraden över listan på låntagarens lån och välj "Ersättningskrav".  

 

Du kommer då få ut ett ersättningskrav på det exemplaret. 

 

Webbsök 

Vi har gjort ett antal felrättningar i Webbsök, den kanske viktigaste är förbättringar inom "Sök på språkkod”.  För fullständig information; se 

tabellen nedan. 

 

Statistik och rapporter 

Det har utvecklats några nya rapporter utöver att modulen har blivit optimerad för bättre prestanda.  Det visar sig särskilt för bibliotek med 

stora databaser.  

Filtreringen av biblioteksenheter har dessutom gjorts mer användarvänlig. Följande rapporter har tillkommit: 

 

 Exemplar som inte varit utlånade sedan (Hyllvärmare) 

 Statistik för Kulturrådet (folkbibliotek)



 

Nya inställningar för lösenord 

Kunder som vill behålla de inställningar som finns idag behöver ni inte göra något. 

För instruktioner och mer information om hantering kontakta support@bibliotekscentrum.se 

Det har skapats nya möjligheter för inställningar i MM3.  Om IT-ansvarig eller systemadministratör vill lägga in regler for lösenord i 

Mikromarc, görs det genom att välja Administration > Konfiguration i huvudmenyn till vänster - gå till rotnyckel System – och lägg till en 

ny nyckel som ska heta PasswordPolicy. Det kommer göra att användare av systemet får vissa krav för val av lösenord när det gäller 

utformning och tidpunkt för byte. 

Nedan följer de standardvärden (default) som systemet får om du inte lägger in egna egenskaper och värden. (M.a.o.: om du vill ha ett annat 

värde än det du ser nedan behöver du lägga in ett element under nyckeln 'PasswordPolicy'.) 

Följande värden kan sättas (under \SYSTEM\PasswordPolicy): 

Värde Beskrivning 

MaxInvalidPasswordAttempts Max antal försök (default: 3).  Notera: De som har rättigheter till att ändra på användaren 

kan låsa upp denna spärr. 

LockoutPeriodMinutes  Hur många minuter användaren måste vänta efter MaxInvalidPasswordAttempts (default: 0) 

MinRequiredNonLetterCharacters Minimum antal tecken i lösenordet som inte ska vara alfabetiska (t.ex. siffra) (default: 2) 

MinRequiredPasswordLength  Minimum längd (antal tecken) på lösenord (default: 5) 

PasswordTimeToLiveDays  Antal dagar ett lösenord får användas innan det behöver bytas (default: 0) 

PasswordHistoryCount  Antal lösenord som systemet ska komma ihåg för att hindra att samma lösenord används 

igen (default: 0) 

 Notera: Genom att sätta parameter 0 blir inställningar inaktiva d.v.s. systemet använder inte denna egenskap. 
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Felrättningar och mindre ändringsönskemål 
Totalt har vi i denna release löst 122 större och mindre saker och nedan finns de viktigaste. Kolumnen ”Id” härrör sig till trackernummer i 

Bibits/Bibliotekscentrums ändringshanteringssystem. 

 

 

Felrättningar och mindre ändringsönskemål 

Id Modul Beskrivelse 

4487 Fjärrlån Ankomstregistrera utan att skicka avisering – avisering skickas inte 

4494 Fjärrlån Ignorera <enter> efter inscanning av streckkod vid  innscanning av streckkod vid 

ankomstregistrering 

4565 Fjärrlån Fjärrlån ska ha låntagarens hemenhet som default för utlämnande enhet 

4454 Fjärrlån Omlån via Webbsök 

4581 Webbsök Flera fel rättade i sökning på Språk 

4585 Webbsök Fel i Webbsök i länk till medförfattare   

4604 Webbsök Antal sidor kommer inte med vid sökning 

4611 Webbsök Hylla för gallrade exemplar visas inte 

4615 Webbsök Text för login ändrad till att även gälla e-post 

4616 Webbsök Kopiering till urklipp fungerar inte i Firefox 

4624 Webbsök Serienummer visas inte i detaljbilden 

4626 Webbsök Val i filter måste kommas ihåg när skärmbild ändras 

4642 Webbsök Förlorat utlån - återstående – skall visas i låntagarens lån i Mig och Mitt 

4548 Låntagare Ersättningskrav skickat från låntagarens lån visas inte 

4552 Låntagare Sortera låntagarens lån och reserveringar på datum – äldst överst 

Listan över låntagarens lån ska ha default sortering på förfallodatum – det som ska återlämnas först 

ska komma överst. 

Listan över reserveringar sorteras på Aktiverat datum också äldst överst 



4641 Låntagare Det skall inte vara möjligt att förnya lån det är skickat ersättningskrav på. 

4520 Utlånsmeddelanden Status boxen som alltid legat uppe på alla andra program är nu lagt bak. Status-boksen som alltid 

har ligget oppå alle andre programmer er nå lagt bak.  Den ligger nå øverst i MM3 men ikke øverst 

på absolutt hele skjermen 

4523 Utlånsmeddelanden Rullgardinslisten över lagrade körningar fyller ut filter men filtrerar inte listan.  

Gjentatt åpning av nedtrekkslisten over lagrede jobber fyller ut filtrene, men filtrerer ikke listen 

Valgene i de tre filter-feltene (brevtype, bruker, enhet) husket sine verdier når man lukker og åpner 

nedtrekksvinduet igjen, men det valgte filteret ble ikke anvendt på listen over saker. 

Dette er nå fikset slik at listen faktisk filtreres i henhold til de tre valgene når man re-åpner vinduet. 

 

Valen i de tre filterfälten (meddelandetyp, användare och enhet) kommer ihåg sina värden när man 

stänger och öppnad rullgardinsfönstret igen, men de valda filtret blir inte använt på listan över 

saker. Detta är nu löst så att listan faktiskt filtreras efter de tre valen när fönstret öppnas på nytt. 

4525 Utlånsmeddelanden Om en sparad inställning ändras genom att skriva över gammal information blir inte filter korrekt 

sparat. Det är nu rättat. 

4577 Utlånsmeddelanden Utlånsmeddelanden visar fel skuld vid vissa tillfällen efter konvertering från Mikromarc 2 (e-journal 

185839) 

4644 Cirkulation När utlämnande enhet och påloggad enhet är samma ska det inte komma ett meddelande. 

4702 Reservation Byte av låntagare under reservation går inte om låntagaren inte har lånekort. 

4517 Reservation Kommentartexten i reservationsdetaljer är nu möjlig att scrolla i. 

Lånenummer skrivet i ”Beställ till” textboxen i Webbsök kommer komma med som en del av 

kommentaren. 

Lånernummer skrevet i "Bestil til" tekstboksen i websøk, vil komme som en del av kommentaren.  

 

4518 Katalog Möjlighet att exportera till OpenOffice 

4598 Katalog Möjlighet att ändra externa poster innan de sparas 

4603 Katalog Möjlighet att spara repeterbara fält i  006 

4515 Självbetjäning utlån En separat timeout finns nu för självbetjäning utlån 

4360   Konvertering Konverterade databaser bör ha hyllsignum på alla exemplar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


