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Nyheter i Mikromarc 3 – versjon 6.95 

 
Konvertering fra NORMARC til MARC21  
En stor del av denne releasen er viet til eksport og import i forbindelse med MARC21. 
Nasjonalbiblioteket ønsket i utgangspunktet overgang til MARC21 i 2019 for alle norske bibliotek, men med 
denne releasen er vi klare for dette nå. Overgang til MARC21 er en forutsetning for å ta i bruk de nye 
katalogiseringsreglene (RDA).  

Vi regner med å kunne gjennomføre konvertering av bibliotekkataloger til MARC21 fra utpå høsten 2020, og vil gå 
ut med informasjon når vi er klare til å motta bestillinger på dette. Hver enkelt katalog må konverteres, og det 
vil/kan ikke skje automatisk dessverre.  

 

ALMA som bindeledd mellom Mikromarc og WeLib 
For at Mikromarc og WeLib skulle kunne benyttes sammen trengtes videreutvikling av en applikasjon ved navn 
ALMA. Applikasjonen er tidligere utviklet til å blant annet fungere som bindeledd mellom Mikromarc og Arena. 
Applikasjonen sender informasjon mellom systemene. 

 

Eksport fra Mikromarc til Quria 
Flere bibliotek er nå klare for å gå over fra Mikromarc til Quria. For at konverteringsprosessen skal være best 
mulig måtte en del endringer og forbedringer gjøres i eksportsystemet til Mikromarc, slik at data som kommer ut 
blir korrekt plassert i feltene som fins i Quria.  

  

Feilrettinger og endringer 
Etter OAI-PMH-oppdateringen i mars fikk vi noen følgefeil mot Bibsøk, som nå er rettet.  

Endringer i BIBBI kode og angivelse på katalognivåer førte til at Mikromarc måtte oppdateres i forhold til mottaket 
av disse.  

Ytelsesforbedring ved søk etter mer enn et kort ord i Katalog.  

En retting av RSS-listene i Mikromarc Websøk er også kommet med i denne versjonen.   
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Liste over MARC21-relaterte endringer  
 

ID Jira Beskrivelse 

15985 PLCB-
1335 

Oppdatere master Mikromarc MARC21 database med endringer til søkekoder og 
katalogmaler. 
Søkekoder må oppdateres så indeksene blir korrekte I forhold til a MM, ALMA og 
ARENA/WeLIb, og katalogmaler må oppdateres for MARC21-databaser for å sikre kvaliteten 
på data . 

15720 PLCB-
1338 

Marcfelt 250 skal være repeterbart  

15923 PLCB-
411 

MARC21 – aldersgruppe-kolonnen i trefflista skal vises ut fra 019$a. 

15913 PLCB-
409 

MARC21- ISBD-formatet viser aldersgruppe hentet fra 008 posisjon 22, men det burde vært 
også hente fra 019$a. 

 15851  PLCB-
409 

Norsk MARC21: Triggeren for innstillingen: "Avvis å låne ut eksemplarer til lånere som er 
under aldersgrensen" må virke. 

 15642 PLCB-
414 

Autoritetskoden for serier (440,490) skal også inkludere felt 830. 

- PLCB-
1812 

MARC21 : ExportCleaner er et program som reparerer syntaksfeil i MARC21-filene. 
Programmet trenger en versjonskontroll som en del av konverteringsprosessen fra 
NORMARC- til MARC21. Programmet benyttes også i sammenheng med Marcon og 
regelsettet som NB gir oss. ExportCleaner og Marcon må kjøre sammen. NB has signalisert 
at de ikke kommer til å videreutvikle dette regelsettet, men kan kontaktes ved spørsmål.  
Marcon-regelsettet må sannsynligvis tilpasses noe, og vi bør derfor inkludere både 
ExportCleaner og vår utgave av Marcon i versjonskontrollen. 

15932 PLCB-
1624 

 MARC21 – feil kode vises for artikler.  

 

Liste over ALMA-relaterte endringer 
 

ID Jira Beskrivelse 

15831  PLCB-
421 

Mikromarc - ALMA - WeLib må implementeres. 

15892 PLCB-
417 

Tittel og forfatter på Fjernlån vises ikke under Låner > Reserveringer.  Det står bare "The 
selected record is missing". Det skal være mulig å ha titler som er indeksert, men ikke 
finnes i søkeindeksen, slik at de kan vises under låners lån. 

15803 PLCB-
415 

Lenkende poster 760/762 – Trefflisten viser bare «Selected record is missing» 

 PLCB-
1080 

ALMA sin SystemChangeNumber skal bruke formatet DD/MM/YYYY HH:MM:SS 

 PLCB-
1413, 
PLCB-
1563 

Endringer på ALMA sin liste over korresponderende felter. 
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Liste over Quria-relaterte endringer   
 

ID Jira Beskrivelse 

 PLCB-
1137  

Justeringer ut fra ting funnet under dokumentering: Sørg for at  
- dato verdier returneres der de skal 
- Itemexport bare eksporterer eksemplarer som den får lov til i forhold til ILL 
- lånekort har med SSN 
- rett id benyttes som utlåns-id ved historikk 
- reservasjoner har med korrekt henteenhet og plassert-på-enhet. 
- manglende midlertidig lokasjon-id opprettes.  

 PLCB-
845  

Ved eksport fra Mikromarc skal felter uten innhold likevel lages, med passende overskrifter 
i csv.   Dette gjelder ulike filer som bl.a. materialtype, lånergruppe, låners kjønnsidentitet, 
kilde og midlertidig plassering.  

 PLCB-
843  

Filen for låners kjønnsidentitet mangler i Mikromarc Eksport.  

 PLCB-
844  

Filer referer til noen konto-id’er som ikke fins i konto-fila.  

 PLCB-
847  

Eksemplarstatus – ugyldige verdier blir konvertert. 

 PLCB-
1184  

Eksemplarstatuser må ha en kode. 

 PLCB-
841  

Navnene i språkfilen må endres. 

 PLCB-
840  

Utlånsstatistikken ser urimelig høy ut. 

 PLCB-
846  

Source skal inneholde både kilde og beskrivelse.  

 PLCB-
842  

 Verdien for "Nummer" skal være tom, ikke tallet 0.  

15942 PLCB-
1337 

Lenkede poster – sorteringen må være korrekt. 

- PLCB-
1516  

Endringer i eksportorganiseringens struktur. 

- PLCB-
1469 

Kreditert gjeld eksporteres ikke korrekt fra MM3 til Quria. 

 

Liste over import-relaterte endringer 
 

ID Jira Beskrivelse 
 PLCB-

1374 
OAI-PMH: GetRecord får ikke med seg alle korrekte data.  Følgefeil etter OAI-PMH 
optimalisering i mars. 

 5668 PLCB-
412 

BS bytter kode og katalognivåer og Mikromarc må endres ut fra dette. Til nå har vi 
konvertert koden i 000/17 fra '1'(Nivå 2, kat) i NORMARC til '4' (Core level) i MARC21. Vi 
endrer nå koden til å være '#' (Full level) in Marc21. Dette er viktig fordi 000/17 i 
Mikromarc (og i BS-postene) er brukt for å skille midlertidige og fullstendige poster. Når BS 
sender en post til et Mikromarc-bibliotek med 000/17=5 er det en midlertidig post og kan 
bli overskrevet av en ny midlertidig post eller en fullstendig post  (hvis MM3 er satt opp til 
å gjøre det). Når en post sendes med 000/17=1 in NORMARC har vi til nå konvertert 
koden i 000/17 fra '1'(Nivå 2, kat) i NORMARC til '4' (Core level) i MARC21. Vi endrer nå til 
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å konvertere den til '#' (Full level) i MARC21. Når en post er sendt med 000/17=1 i 
NORMARC er den låst for videre oppdateringer.  

15925 PLCB-
418 

Duplikatgjenkjenningsmetode  "match intern ID (felt 001)" må beholde den interne ID når 
man importerer den. Noen kunder bruker interne id'nr i 001 feltet for eksternt bruk. Da er 
det viktig å kunne beholde id-nr ved import til tomme baser. 

 5933 PLCB-
419 

Marcrecordimportservice må kunne håndtere filer som starter med "LDR". I MARC21-filer 
fra blant annet BIBBI er den første linjen nå "LDR" i stedte for 000. 

15886  PLCB-
416  

Avansert søk for "Hylle" skal søke i verdier på eksemplaret (caItem.shelf), ikke på posten 
(852) 

 

Annet 
ID Jira Beskrivelse 

15861  PLCB-
1719 

Rss-listene i Websøk virker ikke i 6.90. 

15469 PLCB-
1341 

Søk etter mer enn et kort ord i katalog gjør at det går veldig sakte, og fører i noen tilfeller til 
at klienten krasjer. 

 

 


