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Produkt

Versjon

Produksjonsdato

Mikromarc

6.90, patch 1

Patch: 30. mars 2020

Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i patch 2 for versjon
6.90 av Mikromarc. Her følger en fullstendig oversikt over feilrettinger.

Liste over bug-fikser i Mikromarc 6.90 patch 1
ID
15912

Tittel
Biblioteksøk:

Område
OAI

Beskrivelse
Svar på beholdning hos MM3-bibliotek via OAI-PMH bruker for lang tid og resulterer i

Oppdatering av

at MM3-bibliotek ofte ikke får med sine bibliotek på listen over tilgjengelige bibliotek

beholdning for

for bruker. Det medfører en stor reduksjon i fjernlånsbestillinger til MM3-bibliotek.

Mikromarc-bibliotek må
gjøres på en måte som
ikke gir timeout og
varierende resultat
15872

OAI: database resultat

OAI

Ved bruk av verb vs ListRecords med filter "&from" og "&until" blir spørringen treg slik

og api output er ikke

at posten ikke er komplett når den hentes av api’en. Dette gir problemer I forhold til

synkronisert ved

innhøsting av data til blant annet Saga.

høsting av utvalg.
15884

Ikon mangler og lenken

Web

(på ikonet) gir

I 6.81 får man ved elektroniske dokument et ikon av en jordklode med en lenkebit. og
ingen feilmelding om man klikker på ikonet.

feilmelding ved

I 6.90 mangler ikonet, får et "bilde" i stedet, og lenken rundt det er feil.

postvisning av post
med elektronisk
dokument / e-bok i
websøk
15137
/
15921
15908

Enkelte baser i drift gir

Web\

Reservering av titler gir i enkelte baser en "Error loading page"-feilmelding som

"error loading page"

Mobilweb

umuliggjør reservering eller pålogging. Pålogging i Websøk sperrer for

ved reservering og

pålogging/reservering i Mobilweb med samme låner, og motsatt, til vedkommende har

pålogging på mobilweb.

logget ut av den andre løsningen.

Feide-integrasjon krever

Web\

SameSite

Search

Feide sluttet å fungere pga endringer i måten IIS og Chrome håndterer cookies.

konfigurasjonsendringer
15883

Fødselsnummer må

Circulation\

Om ny nasjonal låner er født på 1920-tallet, 30-tallet eller 40-tallet settes fødselsdato til

generere riktig

Borrowers

2020-et eller annet, 2030 eller 2040.

fødselsdato
Axiell Norge AS

15890

Purregebyr-summen er

Circulation\

Etter siste oppdatering synes ikke lenger purregebyr-summen på erstatningsbrev. Det

ikke regnet med i sum i

Messages

står utestående purringer: 0.00 selv om låneren har flere purregebyr.

Gyldighetstiden for en

Circulation\

Noen lån i systemet får en kortere gyldighetstid på reserveringstiden enn andre: Den

reservering kan

Reservations

kan bli 14 dager når det er lagt inn 3 år i utlånsbetingelsene.

"Gjelder til" dato på

Circulation\

Reserveringer forsvinner fordi de går ut på gyldighetsdato. Ved reservering på både

reserveringer er 14

Reservations

post og eksemplarnivå følges ikke alltid reglene satt av utlånsbetingelsene. I stedet

erstatningskrav-brev.
Det settes 0.
15300

forandre seg mens man
gjør en reservering
15902

dager hos noen

brukes 14 dager, så om man ikke er oppmerksom i skranken vil reserveringer forsvinne.

brukere, uavhengig av

(NB: Skript har blitt kjørt daglig på Sentraldrift etter at feilen ble oppdaget, slik at mulig

hva utlånsbetingelsen

feilaktige korte reserveringstider ble forlenget.)

sier, men ikke
konsekvent.
Gyldighetsdato blir feil
når det skjer og
reserveringer forsvinner.
15903

Utlogging etter 15

Circulation

Utlogging etter inaktivitet er en del av en sikkerhetsoppgradering som var en del av det

minutter

TechnicalIssues

som ble gjort i 6.90

påloggingsboks vises

Vi har fått en del saker på at kunder blir logget ut og/eller får feilmelding om maskina

unødvendig
15929

Fjern knapp for

deres går i dvale, og iblant ellers også.
TechnicalIssues

nedlasting av eksterne

Fordi det er gjort endringer i nedlastingen av Base Bibliotek med bl. a. Brukernavn og
passord, så fjerner vi denne muligheten.

bibliotek
15915

Sorteringsregel

Administration

"Reservert: ved utvalgte

Sorteringsregel der kriteriet er "Reservert: ved utvalgte enheter" fanger opp
reserveringer uavhengig av om enhetene er med i utvalget

enheter" fungerer ikke
som forventet
15910

Passwordpolicy:
Stacktrace ved bytte av

Administration\
Users

Når passwordpolicy er aktivert og brukeren vil bytte passord får man stacktrace.

passord
15919

BaseBibUpdater og nytt
format på xml fil fra NB

TechnicalIssues

NB har endret noe i formatet på basebibliotek xml-filen som lastes ned, dette medfører
at filen ikke lar seg importere med BaseBibUpdater.

Axiell Norge AS

