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Nyheter i Mikromarc 3 – versjon 6.95.7077 

 

Konvertering fra NORMARC til MARC21  
En del av releasen er også denne gangen viet til eksport og import i forbindelse med MARC21. Nasjonalbiblioteket 

har siden 2019 ønsket at alle norske bibliotek skal over på MARC21, og overgang til MARC21 er en forutsetning 

for å ta i bruk de nye katalogiseringsreglene (RDA). Vi fortsetter å gjennomføre konvertering av bibliotekkataloger 

til MARC21 og vår salgsavdeling tar imot bestillinger på dette. Hver enkelt katalog må konverteres, og det vil/kan 

ikke skje automatisk dessverre.  

 

ALMA  
ALMA er en applikasjon som sender informasjon mellom systemer. Denne benyttes mellom blant annet Mikromarc 

og WeLib, og mellom Mikromarc og Arena.  

 

Eksport fra Mikromarc til Quria 
Stadig flere bibliotek ønsker å gå over fra Mikromarc til Quria. For at konverteringsprosessen skal være best mulig 

fortsetter vi å forbedre Mikromarc sitt eksportsystemet så data som kommer ut av Mikromarc er slik at de kan 

gjøres nytte av i størst mulig grad i det nye biblioteksystemet.  

 

Feilrettinger og endringer 
Etter krypto-angrepet måtte tilkoblingen til Innsyn tas ned, og denne tjenesten har vært savnet. Nå har vi laget en 

ny integrering mot forsidebilder.  
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Generelle feilrettinger og endringer 
Jira Beskrivelse 

MSB-252 Bytt ut Innsyn – Lag en integrering mot tjenesten Cover Service 

MSB-235 Ytelse - Reintroduksjon av Keep-alive i klienten for serverkommunikasjon 

MSB-259 Utlån via selvbetjening over https feiler i noen databaser ved nullreferenceexception  

MSB-84 Websøk: Oppdatering til Axiell-relaterte navn i bunnteksten 

MSB-148 Integrasjon mot Ceepos/Paytrail for Finna 

MSB-183 Mikromarc API nextLink: odata.nextLink - Skip-issue 

MSB-88 Feilmelding i eksternt søk mot Libris ved ekstra store poster. 

MSB-251 Gjennomgang av tredjepartskomponenter  

MSB-255 Sikkerhetsretting rundt Telerik for eldre utgaver på lokaldrift. 

MSB-267 Enhet som ikke dukker opp som hentested. 

MSB-266 Noen titler vises ikke i Saga  

MSB-13 Kopiering av en MARC-post legger til et mellomrom i enden av enkelte delfelt 

MSB-191 Feilmelding i feltet for "Mottatt dato" i Eksemplarer 

MSB-129 Feil dato ved lagring av hake for tilgang til ubetjent bibliotek på lånernivå. 

 

MARC21-konvertering  
Jira Beskrivelse 

MSB-28 Når man importerer poster og har valgt å beholde system-id, skal ikke IMP legges til 

id'en 

MSB-30 Navigering mellom lenkede poster fungerer ikke som forventet  

MSB-31 Tittel mangler i noen tilfeller ved import av MARC21-poster 

MSB-43 MARC21-poster må støtte # 

Quria-eksport   
Jira Beskrivelse 

MSB-11 MikromarcExport må ta med gjeld fra erstatningskrav 

MSB-22 Ingen adresse eksporteres når adresselinje1 mangler 

MSB-54 Feltet for gyldighetsdato på reservering er tomt 

MSB-81 Oppdater språkkodene i MARC-definisjonen 

MSB-92 Utlånstype i MM3 skal med i eksporten som Eksemplartype  

MSB-94 Eksporter Fjernlån fra MM3 til QIM 

MSB-97 Eksporter innkjøpsdata fra MM3 til QIM 

MSB-137 Opprydding i eksemplarstatuser  

MSB-193 Nye filer og felt for mobile enheter 

MSB-206 Radene i Item.txt kommer med for mange kolonner 

MSB-207 Oppdater filene for eksemplarer og midlertidig plassering med eksemplartype. 

MSB-208 Oppdater filene Orderitem og Subscription med eksemplartype 

MSB-213 Juster eksemplartransaksjonen i forhold til QIM 1.4 

MSB-222 LoanID skal være unik 

MSB-234 Eksemplartransaksjonsloggen må vise korrekte verdier 

 

 

 

 

https://axiell.atlassian.net/browse/MSB-183
https://axiell.atlassian.net/browse/MSB-88
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ALMA-relatert 
Jira Beskrivelse 

MSB-42 Vestfold-vgs ALMA katalog/oppdatering i uendelig løkke 

MSB-205 Mikromarc: Indekseringsbeholdning i ALMA eksport og oppdateringer 

MSB-209 Ugyldige tegn i ALMA eksport 

MSB-211 Henting av poster til WeLib feiler 

MS-215 Sjanger skal med i ALMA ved katalogeksport 

MSB-216 Legg til feltet locationId i "holding element" ved eksport og oppdatering 

MSB-219 Gjør det mulig å hente alle navn på lokasjoner 

MSB-223 ALMA katalogeksport skal vise forfattere på samme måte i både produksjonsutgave 

og testutgave av WeLib 

MSB-286 Feil ved Utlån i WeLib  

 

 


