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Nyheter i Mikromarc 3 – version 6.95
Konvertering från NORMARC till MARC21
En stor del av denna releas är vigd till export och import i förbindelse med övergång till MARC21 i norsk marknad.
Norska Nasjonalbiblioteket önskade i utgångspunkten övergång till MARC21 under 2019 för alla norska bibliotek,
med denna releas är vi klara för detta. Övergång till MARC21 är en förutsättning för att ta i bruk de nya
katalogiseringsreglerna (RDA).
Vi räknar med att kunna genomföra konvertering av de norska kundernas bibliotekskataloger till MARC21 från
hösten 2020. Vi kommer att gå ut med information när vi är klara med att ta emot beställningar av konvertering.
Var enskild katalog måste konverteras och det kan dessvärre inte utföras automatiskt.

ALMA som mellanled mellan Mikromarc och WeLib
För att Mikromarc och WeLib ska kunna användas tillsammans behövs vidareutveckling av en applikation vid
namn ALMA. Applikationen är tidigare utvecklad för att bl.a. fungera som mellanled mellan Mikromarc och Arena.
Applikationen skickar information mellan systemen.

Export från Mikromarc till Quria
Flera bibliotek är nu klara för att gå över från Mikromarc till Quria i norsk marknad. För att konverteringsprocessen
ska fungera bäst möjligt måste en del ändringar och förbättringar göras i exportfunktionerna i Mikromarc, så att
data som exporteras placeras korrekt i Qurias.

Felrättningar och ändringar
Efter OAI-PMH-uppdateringen i mars fick vi en del följdfel mot ”Bibsøk”, som nu är rättat.
Ändringar av koder och angivelse av katalognivåer i BIBBI-poster förde till att Mikromarc måste uppdateras i
förhållande till att kunna motta dessa poster.
Det är gjort arbete för prestandaförbättringar vid sökning efter flera korta ord i Katalogen.
En rättning av RSS-listorna i Mikromarc Webbsök är också något som kommit med i denna version.
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Lista över MARC21-relaterade ändringar
Id

Jira

15985

PLCB1335

15720

PLCB1338
PLCB411
PLCB409
PLCB409
PLCB414
PLCB1812

15923
15913
15851
15642

15932

PLCB1624

Beskrivning

Uppdatera norsk master Mikromarc MARC21-databas med ändringar i sökkoder och
katalogmallar. Sökkoderna måste uppdateras så att indexen blir korrekta i förhållande till
MM, ALMÖ och ARENA/WeLib. Katalogmallarna måste uppdatera för MARC21-databaser för
att säkra kvalitén på data.
MARC-fält 250 ska vara repeterbart (Norge).
MARC21 – åldersgruppen-kolumnen i träfflistan ska visas utifrån fält 019$a (Norge).
MARC21- ISBD-formatet visar åldersgruppen hämtat från 008 pos. 22 men borde också
hämtas från 019$a.
Norsk MARC21: Triggning för inställningen: ”Material med åldersgräns spärras när
låntagaren är för ung”, måste fungera vid utlån.
Auktoritetskoden för serier (440, 490) ska också inkludera fält 830.
MARC21: ExportCleaner är ett program som reparerar syntaxfel i MARC21-filer.
Programmet kräver en versionskontroll som en del av konverteringsprocessen från
NORMARC till MARC21. Programmet används också tillsammans med Marcon och
regelverket som NB ger oss. ExportCleaner och Marcon måste köras tillsammans. NB har
meddelat att de inte kommer att vidareutveckla regelverket men att de kan kontaktas vid
frågor. Marcon-regelverket måste troligen anpassas något och vi bör därför inkludera både
ExportCleaner och vår utgåva av Marcon i versionskontrollen.
MARC21 – fel kod visas för artiklar.

Lista över ALMA-relaterade ändringar
Id

15831
15892
15803

Jira

PLCB421
PLCB417
PLCB415
PLCB1080
PLCB1413,
PLCB1563

Beskrivning

Mikromarc – ALMA – WeLib ska implementeras.
Titel och författare för fjärrlån visas inte under Låntagare > Reservationer. Det står bara
”The selected record is missing”. Det ska vara möjligt att ha titlar som är indexerade men
som inte finns i sökindexen, så att de kan visas under låntagarens lån.
Länkade poster 760/762 – Träfflistan visar bara ”Selected record is missing”.
ALMA:s SystemChangeNumber ska använda formatet DD/MM/YYYY-HH:MM:SS.
Ändringar i ALMA:s lista över korresponderande fält.

Axiell Norge AS

Lista över Quria-relaterade ändringar
Id

Jira

PLCB1137

PLCB845

15942

PLCB843
PLCB844
PLCB847
PLCB1184
PLCB841
PLCB840
PLCB846
PLCB842
PLCB1337
PLCB1516
PLCB1469

Beskrivning

Justeringar utifrån saker som framkommit under dokumentation. Se till att:
- Datumvärden returneras där de ska
- Itemexport bara exporterar exemplar som den får lov till i förhållande till fjärrlån
- lånekort har med personnummer
- rätt id används som utlåns-id vid historik
- reservationer har med korrekt utlämnade enhet och placerad på enhet
- avsaknad tillfällig lokalisering-id upprättas
Vid export från Mikromarc ska fält utan innehåll trots det skapas med passande överskrifter
i csv. Det gäller olika filer för bl.a. materialtyp, låntagargrupper, låntagarens kön, källa och
tillfällig placering.
Fil för identifiering av låntagarens kön saknas i Mikromarc Export.
Filer refererar till några konto-id: n som inte finns i kontofilen.
Exemplarstatus – ogiltiga värden blir konverterade.
Exemplarstatus ska ha en kod.
Namnen i språkfilen måste ändras.
Utlånsstatistiken ser orimligt hög ut.
”Source” ska innehålla både källa och beskrivning.
Värden för ”Nummer” ska vara tomt inte talet 0.
Länkade poster – sortering ska vara korrekt.
Ändringar i exportorganiseringens struktur.
Krediterad skuld exporteras inte korrekt från MM3 till Quria.

Lista över import-relaterade ändringar
Id

5668

Jira

Beskrivning

PLCB1374
PLCB412

OAI-PMH: GetRecord får inte med sig all data korrekt. Följdfel efter OAI-PHM optimalisering
i mars.
BS byter kod och katalognivåer och Mikromarc måste ändras utifrån detta. Tills nu har vi
konverterat koden i 000/17 från ”1” (Nivå 2, kat.) i NORMARC till ”4” (Core level) i
MARC21. Vi ändrar nu koden till att vara ”#” (Full level i MARC21. Detta är väsentligt då
000/17 i Mikromarc (och i BS-posterna) används för att skilja på expektansposter,
ofullständigt kat. poster och fullständiga poster. När BS sänder en post till ett Mikromarcbibliotek med 000/17=5 är det en expektanspost som kan bli överskriven av en ny
ofullständig post eller en fullständig post. (förutsatt att MM3 är konfigurerat för att göra
detta).
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15925

PLCB418

5933

PLCB419
PLCB416

15886

Duplikatigenkänningsmetoden ”Matcha internt id (fält 001)” ska behålla det interna id:t
när man importerar den. Några kunder använder interna id-nr i 001-fältet för exernt bruk.
Där är det viktigt att kunna behålla befintliga id-nr vid import till tomma baser.
MarcRecordImportService ska kunna hantera filer som startar med ”LDR”. I MARC21-filer
från bland annat BIBBI är den första linjen nu ”LDR” istället för 000.
Avancerad sökning för ”Hylla” ska söka i värden på exemplaren (caItem.shelf), inte i
posten.(852).

Annat
Id

15861
15469

Jira

PLCB1719
PLCB1341

Beskrivning

RSS-listorna i Webbsök fungerar inte i 6.90.
Sök efter mer än ett kort ord i katalogen gör att det går väldigt trögt och medför i några
tillfällen till att klienten kraschar.
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