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Axiell Norge AS

Nyheter i Mikromarc 3 – versjon 6.95.7087
Mottak av depot fra DFB skal nå fungere som før
I desember gikk det flerspråklige bibliotek over til å bruke NCIP og Marc21 og det har vært
nødvendig å gjøre endringer i koden til Mikromarc for å kunne håndtere mottak av depot på
samme måte som tidligere. Dette skal nå endelig fungere igjen.

Eksport fra Mikromarc til Quria
Vi forsøker kontinuerlig å forbedre eksporten som gjøres fra Mikromarc til Quria for å få med
mest mulig av nyttige data. Det er gjort noen forbedringer ved selve eksporten og i tillegg har det
blitt utviklet mulighet for å overføre tidsskrifter. Utgivelsesplaner og abonnement kan nå komme
med over. Det gjenstår noe for å få et optimalt resultat i Quria, men det går fremover.

Generelle feilrettinger og endringer
Versjonen inneholder også en del feilrettinger eller små endringer av funksjoner. De er kort
beskrevet i listen under.

Axiell Norge AS

Generelle feilrettinger og endringer
Jira

Beskrivelse

MSB-230

Mikromarc skal endre protokoll for depot fra DFB slik at automatisk mottak er mulig som tidligere

MSB-318

Mulighet til å søke opp alle tittelreservasjoner, uten antallsbegrensning

MSB-321

Verifisering av at riktig format benyttes for fremtidig eksport av data fra Skatteverket Navet

MSB-323

Feil nivå på logging av hendelser på serverne gjør monitorering vanskeligere

MSB-332

Oppdatering av språkkoder – legge til Meänkieli «fit»

MSB-20

Feil tegn i eksemplardetaljer skal ikke medføre at OAI-tjenesten kræsjer

MSB-58

Systemet skal ta hensyn til stengte dager når gyldighet for reservasjon skal beregnes

MSB-244

Begrensning på antall samtidige reservasjoner på utlånsbetingelser skal fungere for tittelreserveringer

MSB-262

Stacktrace ved søk på strekkode i eksemplarmodulen i en spesifikk kundebase

MSB-125

Mulighet til å skru av og på valg om e-post kvittering i lånerimport

MSB-329

Utlån med venteliste skal bli purret når det er haket av for at de med venteliste skal tas med

MSB-123

«Reservert av» i ventelisten endres hvis en annen bruker ser på eller endrer en reservasjon

MSB-196

Kobling til låner skal ikke brytes dersom man skriver notat eller gjør andre endringer på et fjernlån med Tapt-status

MSB-285

Gjeld skal vises i riktig valuta i finske websøk

MSB-203

Noen bøker og DVD’er har poster i WeLib som ikke lenger finnes i Mikromarc

Quria-eksport
Jira

Beskrivelse

MSB-236

Det skal være mulig å eksportere filer som er lagret i databasen

MSB-95

Eksport av tidsskrifter fra Mikromarc til Quria

MSB-257

Noen lånere mangler telefonnummer ved eksport selv om det finnes i Mikromarc
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