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1 Nieuw in NCC/IBL versie 5.1 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies in het NCC/IBL, in het 
bibliotheekbeheer en in de gebruikersadministratie, die zijn opgeleverd in CBS versie 5.1.  

De belangrijkste vernieuwingen zijn: 

NCC/IBL 

Via WinIBW: 

• In PiCarta (het bestand PiCarta en alle andere databases) werd al onderscheid gemaakt 
tussen gedrukte en online tijdschriften. In CBS 5.1 kan dit onderscheid nu ook worden 
gemaakt voor het NCC/IBL. Daarom zijn de materiaalcodes uitgebreid met de nieuwe 
code P.  

• Het IBL Gateway bericht m.b.t. een ontbrekend gateway e-mailadres is duidelijker 
geworden. 

Bibliotheekbeheer 

Via WinIBW: 

• De bibliotheekprofielen zijn uitgebreid met het veld Bibliotheek gesloten? 

• Een bibliotheekprofiel kan niet meer zonder meer worden verwijderd. 

• Het scherm om bibliotheken te zoeken is aanzienlijk uitgebreid. U kunt nu ook zoeken op 
o.a. afgesloten bibliotheken en op depositogegevens. Voor alle tekstvelden is het zoeken 
met wildcards verbeterd. Ook kunt u de lijst met bibliotheken nu downloaden. 

• Introductie van het scherm Bibliotheekinformatie. 

• Er is een veld Commentaar toegevoegd aan de bibliotheekprofielen (algemeen en typen 
IBL, LEN en KOP) en aan de bibliotheekadressen (typen STANDAARD, LENEN, KOPIE 
en FACTUUR). Het scherm Bibliotheekdeposito heeft nu voor elk type deposito een 
apart veld Commentaar. 

Gebruikersadministratie 

Via WinIBW: 

• Aan het Userprofiel is het veld Type gebruiker toegevoegd. Hierdoor kan onderscheid 
worden gemaakt tussen professionele gebruikers en eindgebruikers. 

• Een userprofiel kan niet meer zonder meer worden verwijderd. 

• Aan het Useradres (typen STANDAARD, LENEN, KOPIE en FACTUUR) is het veld 
Commentaar toegevoegd. Het scherm User deposito heeft nu voor elk type deposito 
een apart veld Commentaar. 

 

WinIBW3 

• Op alle zoekschermen worden de ingevulde waarden en gekozen opties gedurende de 
WinIBW-sessie ‘onthouden’. 
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2 NCC/IBL 

2.1 Nieuwe materiaalcode ‘P’ 

In CBS 5.1 wordt nu ook de nieuwe materiaalcode P ondersteund. De ‘oude’ materiaalcode T 
(Tijdschriften) is opgesplitst in de codes T (Tijdschriften gedrukt) en P (Tijdschriften online). 

2.1.1 Schermen 

Voor het NCC/IBL is op de volgende schermen de materiaalcode P toegevoegd: 

Het scherm Zoeken (Afb. 1), dat u kunt openen door het commando z of zoe te typen. 

z 

 

Afb. 1 

 

 

► Zie hoofdstuk 5 voor informatie over de knop Beginwaarden in WinIBW3. 

 

Het scherm Aanvragen (Afb. 2), dat u kunt openen door het commando len of kop te typen of 
op de onderste werkbalk de knop Indienen te klikken. 
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len of kop 

 

Afb. 2 

 

De bibliotheekprofielen voor leen- en kopieaanvragen (type LEN en KOP). 

► Zie paragraaf 3.1.2 voor meer informatie. 

 

De Tariefschermen 

► Zie paragraaf 3.2.1 voor meer informatie. 

 

Op de volgende schermen kunt u in het veld Materiaalcodes nu ook een ‘P’ typen: 

Het scherm Zoeken ingediende aanvragen (Afb. 3), dat u kunt openen door het commando sel 
ing aan te typen. 
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sel ing aan 

 

Afb. 3 

 

 

► Zie hoofdstuk 5 voor informatie over de knop Beginwaarden in WinIBW3. 

 

Het scherm Zoeken ontvangen/beantwoorde aanvragen (Afb. 4), dat u kunt openen door het 
commando sel ont aan of sel bea aan te typen. 
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sel ont aan of sel bea aan 

 

Afb. 4 

 

► Zie hoofdstuk 5 voor informatie over de knop Beginwaarden in WinIBW3. 
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2.2 Gateway; bericht over ontbrekend e-mailadres 

De IBL Gateway slaat een bericht op als het specifieke gateway e-mailadres van een bibliotheek 
ontbreekt. Dit bericht is op de volgende punten verbeterd: 

• In het bericht wordt nu ook het aanvraagnummer vermeld waarvoor het gateway e-
mailadres benodigd was. 

• Als het bericht dient om een aanvrager te informeren dat er een voorlopige aanvraag is 
ingediend, wordt er geen bericht opgeslagen als er geen gateway e-mailadres aanwezig is. 
In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de bibliotheek geïnformeerd wordt door een niet-
gateway e-mail (door de online server) of dat de bibliotheek de aanvraag zelf controleert 
via WinIBW. 
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3 Bibliotheekbeheer 

3.1 Bibliotheekprofielen 

Er zijn vier typen bibliotheekprofielen, het algemeen bibliotheekprofiel, het IBL-profiel (type IBL), 
het bibliotheekprofiel voor leenaanvragen (type LEN) en het bibliotheekprofiel voor 
kopieaanvragen (type KOP). U kunt de bibliotheekprofielen openen door de commando’s t bib 
[<instellingsnr.>], t bib [<instellingsnr.>] ibl, t bib [<instellingsnr.>] 
len of t bib [<instellingsnr.>] kop te typen.  

(BEHEERDER)RECHTEN: 

Het raadplegen van de bibliotheekprofielen, zowel van de eigen instelling als van andere 
instellingen, is toegestaan aan alle professionele gebruikers. 

Het invoeren, bewerken en verwijderen van de bibliotheekprofielen is voorbehouden aan 
professionele gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen bibliotheekprofielen van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten) 

• Instituutsbeheerders (alleen bibliotheekprofielen van het eigen instituut) 

• CC-houders (bibliotheekprofielen van alle instellingen) 

 



 
10 NCC/IBL • Nieuw in CBS versie 5.1 

3.1.1 Nieuwe velden 

t bib [<instellingsnr.>] 

 

Afb. 5 

Alle bibliotheekprofielen (algemeen en typen IBL, LEN en KOP) (Afb. 5) zijn in CBS 5.1 uitgebreid 
met de volgende velden: 

• Catalogiseerniveau 

Dit veld is toegevoegd op verzoek van de Duitse bibliotheken. 

• Catalogiseerserver  

Dit veld is bedoeld voor de SRU link met WorldCat. Veelal zullen bibliotheken het CBS als 
catalogiseerserver gebruiken, maar er zijn ook bibliotheken die direct in WorldCat 
catalogiseren. 

• ISIL netwerk 



 
NCC/IBL • Nieuw in CBS versie 5.1 11 

Dit veld is toegevoegd op verzoek van de Duitse bibliotheken. 

• Selectievakje Profiel is gesloten? 

Als een bibliotheek is afgesloten, is het selectievakje ingeschakeld.  

► Op het scherm Zoeken bibliotheken sel bib kunt u zoeken op de inhoud van dit 
veld (wel of niet afgesloten). Zie paragraaf 3.6 voor meer informatie over bibliotheken 
zoeken. 

• Commentaar 

Extra informatie over de bibliotheek. 

► Op het scherm Zoeken bibliotheken sel bib kunt u zoeken op de inhoud van dit 
veld. Zie paragraaf 3.6 voor meer informatie over bibliotheken zoeken. 

 

U kunt de inhoud van de nieuwe velden op de volgende manier invoeren en/of bewerken: 

Catalogiseerniveau O*1 Vrije tekst, maximaal 40 tekens.  

Catalogiseerserver O Vrije tekst, maximaal 40 tekens. 

Typ ‘CBS’ of ‘WorldCat’. 

ISIL netwerk O Vrije tekst, maximaal 40 tekens. 

Profiel is gesloten?  Als de bibliotheek is afgesloten, kunt u het selectievakje 
inschakelen. Het is namelijk niet toegestaan om een 
bibliotheekprofiel i.v.m. sluiting te verwijderen. In het veld 
Commentaar kunt u de ingangsdatum vermelden. 

Commentaar O Vrije tekst, maximaal 72 tekens. 

 

3.1.2 Nieuwe materiaalcode ‘P’ 

In CBS 5.1 wordt de nieuwe materiaalcode P ondersteund. De ‘oude’ materiaalcode T 
(Tijdschriften) is opgesplitst in de codes T (Tijdschriften gedrukt) en P (Tijdschriften online). 

                                                
1 O = Optioneel 
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t bib [<instellingsnr.>] len of kop 

 

Afb. 6 

 

Op de profielen type LEN en KOP (Afb. 6) bevindt zich het veld Ondersteunde materiaalcodes. 
In CBS 5.1 is aan de profielen die in de voorgaande versie van CBS de materiaalcode T al 
ondersteunden, de materiaalcode P (Tijdschriften online) toegevoegd. Als de materiaalcode T niet 
werd ondersteund, is de materiaalcode P (Tijdschriften online) niet toegevoegd. 

 

3.1.3 Bibliotheekprofielen verwijderen 

Tot nu toe kon een bibliotheekprofiel worden verwijderd, zonder dat er door het systeem enige 
vorm van controle plaatsvond.  

In CBS 5.1 vindt er validatie plaats voordat het profiel wordt verwijderd. Het is niet mogelijk om 
het bibliotheekprofiel te verwijderen als: 

• Er voor deze bibliotheek een IBL-profiel of een leen- of kopie profiel aanwezig is 

• Er voor deze bibliotheek een standaard-, leen-, kopie- of factuuradres aanwezig is 

• Er voor deze bibliotheek een deposito voor een IBL-, SDI- of Zoekaccount aanwezig is 

• Er voor deze bibliotheek een IBL-tarief aanwezig is 

• Er actieve IBL-aanvragen zijn, waarvan de bibliotheek de verstrekker is 
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• Er instituten zijn, die onder deze bibliotheek ressorteren 

• Er (eind)gebruikers zijn, die onder deze bibliotheek ressorteren 

 

Als na de validatie blijkt dat het bibliotheekprofiel kan worden verwijderd, wordt op de 
meldingenbalk een bericht getoond, waarin wordt gevraagd uw keuze te bevestigen door op ENTER 
te drukken (Afb. 7): 

 

Afb. 7 

 

Als na de validatie blijkt dat het bibliotheekprofiel niet mag worden verwijderd, worden er 
waarschuwingsberichten getoond. Een voorbeeld is hieronder afgebeeld (Afb. 8). 

 

Afb. 8 

 

3.2 IBL-tarieven 

(BEHEERDER)RECHTEN: 

Het raadplegen van de bibliotheektarieven, zowel van de eigen instelling als van andere 
instellingen, is toegestaan aan alle professionele gebruikers. 

Het invoeren, bewerken en verwijderen van de bibliotheektarieven is voorbehouden aan 
professionele gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen bibliotheektarieven van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten) 

• Instituutsbeheerders (alleen bibliotheektarieven van het eigen instituut) 

• CC-houders (bibliotheektarieven van alle instellingen) 
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3.2.1 Nieuwe materiaalcode ‘P’ 

t tar <instellingsnr.> 

 

Afb. 9 

 

Op de diverse schermen IBL-tarief (Afb. 9) kunnen nu aparte tarieven voor gedrukte tijdschriften 
(T) en online tijdschriften (P) worden gedefinieerd. 

 

3.3 Bibliotheekadressen 

(BEHEERDER)RECHTEN: 

Het raadplegen van de bibliotheekadressen, zowel van de eigen instelling als van andere 
instellingen, is toegestaan aan alle professionele gebruikers. 

Het invoeren en bewerken van de bibliotheekadressen is voorbehouden aan professionele 
gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen bibliotheekadressen van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten) 

• Instituutsbeheerders (alleen bibliotheekadressen van het eigen instituut) 

• CC-houders (bibliotheekadressen van alle instellingen) 
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Er zijn vier typen bibliotheekadressen, het standaard bibliotheekadres (type STANDAARD), het 
bibliotheekadres voor leenaanvragen (type LENEN), het bibliotheekadres voor kopieaanvragen 
(type KOPIE) en het factuuradres (type FACTUUR). U kunt de bibliotheekadressen openen door 
de commando’s t adr bib [<instellingsnr.>], t adr bib [<instellingsnr.>]len, t 
adr bib [<instellingsnr.>]kop of t adr bib [<instellingsnr.>]fac te typen.  

 

3.3.1 Nieuw veld ‘Commentaar’ 

Aan alle typen bibliotheekadressen is het veld Commentaar toegevoegd (Afb. 10). 

t adr bib [<instellingsnr.>] 

 

Afb. 10 

In dit veld kan optioneel vrije tekst (maximaal 72 tekens) worden getypt. 

 

3.3.2 Wijziging van het commando ‘t adr bib’ 

U kunt mag commando t adr bib nu optioneel aanvullen met <instellingsnr.>. Voorheen 
was aanvullen met <instellingsnr.> verplicht. Als u geen [<instellingsnr.>] typt, wordt 
standaard het adres van uw eigen bibliotheek getoond. De syntax is nu gelijkgetrokken met t 
bib. 
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SYNTAX:  

t adr bib [<instellingsnr.>] 
[sta|len|kop|fac] 

bibliotheekadres tonen 

VOORBEELDEN:  

t adr bib 

t adr bib <instellingsnr.> fac 

eigen bibliotheekadres, type standaard tonen 

bibliotheekadres van <instellingsnr.>, type factuur 
tonen 

Als u geen [<adrestype>] typt, wordt het standaard bibliotheekadres getoond. 

 

3.4 Bibliotheekdeposito’s 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het raadplegen, invoeren en bewerken van bibliotheekdeposito’s en het gebruik van de 
commando’s  

ges dep bib <instellingsnr.>, 

too dep bib <instellingsnr.> kor en  

too dep [bib <instellingsnr.> bij [<instellingsnr.>]  

is voorbehouden aan professionele gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen bibliotheekdeposito’s van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten, en bibliotheekdeposito's waarvan de instelling depositohouder is) 

• Instituutsbeheerders (alleen bibliotheekdeposito’s van het eigen instituut) 

 

Er zijn drie typen bibliotheekdeposito’s, het deposito voor het IBL-account, voor het SDI-
account en het Zoekaccount. U kunt het scherm Bibliotheekdeposito openen door op het 
scherm Bibliotheekprofiel op de onderste werkbalk op de knop Toon Deposito te klikken of het 
commando t dep bib [<instellingsnr.>] te typen.  
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3.4.1 Afzonderlijke velden ‘Commentaar’ 

mut dep bib [<instellingsnr.>] 

 

Afb. 11 

Op het scherm Mutatie Bibliotheekdeposito (Afb. 11) bevinden zich nu voor elk type deposito 
afzonderlijke velden Commentaar. In deze velden kunt u optioneel vrije tekst (maximaal 72 
tekens) typen. 

Tot nu toe was er een gezamenlijk veld Commentaar. U kunt dit scherm openen door op het 
scherm Bibliotheekdeposito op de onderste werkbalk op de knop Bewerken te klikken of het 
commando mut dep bib [<instellingsnr.>] te typen. 

 

3.5 Nieuw scherm ‘Bibliotheekinformatie’ 

In CBS 5.1 is het nieuwe scherm Bibliotheekinformatie (Afb. 12) beschikbaar, waarop alle 
adresgegevens, profielen en bibliotheekdeposito’s van een bepaalde bibliotheek overzichtelijk 
worden gepresenteerd. Ook wordt een lijst met alle ressorterende instituten weergegeven. U kunt 
dit scherm openen door het nieuwe commando inf bib [<instellingsnr.>] te typen. 

SYNTAX:  

inf bib [<instellingsnr.>] bibliotheekinformatie tonen 

VOORBEELDEN:  

inf bib 

inf bib <instellingsnr.> 

bibliotheekinformatie van de eigen bibliotheek tonen 

bibliotheekinformatie van <instellingsnr.> tonen 
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inf bib [<instellingsnr.>] 

 

Afb. 12 

Blauwe tekst bevat een hyperlink. Als u hierop klikt wordt het bijbehorende scherm geopend. 
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Rode tekst bevat eveneens een hyperlink. Als u hierop klikt wordt een leeg scherm geopend 
waarop u gegevens kunt invoeren. 

 

3.6 Bibliotheken zoeken 

U kunt het scherm Zoeken bibliotheken openen door het commando sel bib te typen. Via dit 
scherm kunt u zoeken naar bibliotheken, waarvoor een bibliotheekadres aanwezig is. 

In CBS 5.1 is het aantal zoekcriteria op dit scherm aanzienlijk uitgebreid (Afb. 13). 

 

sel bib 

 

Afb. 13  

 

De volgende velden zijn nieuw: 

• Adrestype (doorzocht wordt het bibliotheekprofiel). Keuze uit: - Alles - | Standaard | 
Leen | Kopie | Factuur | Gateway. 

► Het veld Adrestype wordt ook weergegeven op het resultaatscherm, zie hieronder. 

• Selectiecodes 
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• Default usergroep 

► Het veld Default usergroep wordt ook weergegeven op het resultaatscherm (kolom 
Groep), zie hieronder. 

• Default kanaal 

• Bibliotheek (library id) 

• Sectie (doorzocht wordt het bibliotheekprofiel). 

• Telefoon (doorzocht wordt het bibliotheekadres). 

• Contactpersoon (doorzocht wordt het bibliotheekadres) 

• E-mailadres (doorzocht wordt het bibliotheekadres) 

• URL (doorzocht wordt het bibliotheekadres). 

• Profiel is gesloten? Keuze uit: - Beide - | Gesloten | Niet gesloten.  

► Het veld Profiel is gesloten? wordt ook weergegeven op het resultaatscherm (kolom 
Gesloten), zie hieronder. 

• Adresgegevens commentaar (doorzocht wordt het bibliotheekadres) 

 

Ook is de categorie Depositogegevens toegevoegd, die bestaat uit de volgende velden: 

• Deposito type. Keuze uit: - Alles - | IBL account | SDI account | Zoek account. 

• Geblokkeerd? Keuze uit: - Alles - | Ja | Negeer | Nee. 

• Ingangsdatum 

• Verloopdatum 

• Laatst gewijzigd 

• Saldo vanaf 

• Depositohouder 

• Depositogegevens commentaar 

 

Voor alle tekstvelden is het zoeken met wildcards verbeterd. Tot nu toe werd alleen automatisch 
getrunceerd aan het eind van een zoekterm. Voor trunceren aan het begin van de zoekterm moest 
het procentteken (%) worden getypt. Vanaf CBS 5.1 wordt de zoekterm zowel aan het begin als 
aan het eind automatisch getrunceerd met het truncatieteken %. Als u nu de zoekterm 3 typt, 
worden alleen instelling 3 gevonden en de instituten 0003/0001..0003/9999. 

 

 

► Zie hoofdstuk 5 voor informatie over de knop Beginwaarden in WinIBW3. 

 

De kolommen op het resultaatscherm (Afb. 14) zijn nu voorzien van een veldnaam. 
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sel bib resultaatscherm 

 

Afb. 14 

 

Er zijn vier kolommen toegevoegd: 

• Groep  veld Default usergroep 

• Adrestype 

• Opmerking veld Adresgegevens commentaar 

• Gesloten  als een profiel is gesloten wordt een X weergegeven. 

De sorteervolgorde op dit scherm is gewijzigd van Plaats-Postcode-Bibliotheek naar 
Bibliotheek-Plaats-Postcode. 

 

 

Voortaan kunt u de resultaten van uw zoekactie naar bibliotheken downloaden. Dit doet u op de 
volgende manier: 

1. Klik op de onderste werkbalk op de nieuwe knop Download. 

LET OP: 

Het downloadbestand wordt opgeslagen op de locatie die u in WinIBW3.3 hebt ingesteld 
via het menu Opties, menuopdracht Voorkeuren, Algemeen1, groepsvak Bestand. 
Controleer voordat u gaat downloaden of dit het juiste bestand is. Pas eventueel de 
bestandsnaam en/of de locatie aan. 
 

2. U kunt het bestand nu openen.  

Per bibliotheek worden de volgende velden weergegeven: 
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Bibliotheek   : 0001/6311    type: STANDAARD  Gewijzigd op: 08-09-
2008 door: 6905 

Selectiecodes : 

Naam          : UvA, Universiteitsbibliotheek, Afd. IBL 

Sectie        : 

Adres         : Singel 425 

Postcode      : 1012 WP 

Plaats        : Amsterdam 

Staat/Prov.   : 

Landcode      : NL  

Landsnaam     : 

Telefoon      : 020-525 2322 

Contactpers.  : 

Email         : ibl-uba@uva.nl 

Fax           : 

FTP           : 

URL           : http://www.uba.uva.nl 

Commentaar    : 
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4 Gebruikersadministratie 

4.1 Userprofielen 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het raadplegen, invoeren en bewerken van userprofielen is voorbehouden aan professionele 
gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen userprofielen van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten) 

• Instituutsbeheerders (alleen userprofielen van het eigen instituut) 

 

U kunt een userprofiel openen door het commando t use [<gebruiker-id>] te typen.  

 

4.1.1 Nieuw veld ‘Type gebruiker’ 

t use [<gebruiker-id>] 

 

Afb. 15 
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Aan het userprofiel is het veld Type gebruiker toegevoegd (Afb. 15). Hierin kunnen de volgende 
waarden staan: 

Professioneel (L) Librarian 

Eindgebruiker (E) Enduser 

Autologin (A)  Autologin 

Als het selectievakje Identificatieplicht is ingeschakeld, is in het veld Type gebruiker de 
waarde Eindgebruiker (E) ingevuld. Als het selectievakje niet is ingeschakeld, betreft het een 
bibliotheekmedewerker en is de waarde Professioneel (L) ingevuld. Indien van toepassing is de 
waarde Autologin (A) bij de oplevering van CBS5.1 door OCLC ingevuld. 

De waarde die in dit veld is ingevuld is momenteel van invloed op de afhandeling van autorisaties 
in de PiCarta SNS (Sociaalnetwerksite). Als professionele gebruikers en eindgebruikers gebruik 
maken van SNS, hoeven zij vanaf CBS 5.1 alleen aan het begin van de sessie in te loggen. 
Autologin-gebruikers moeten bij elke kritische transactie inloggen. 

In de komende versies van CBS zal het veld Type gebruiker ook de afhandeling van autorisaties 
van andere CBS webinterfaces beïnvloeden. 

 

4.1.2 Via commando’s zoeken op ‘gebruikerstype’ 

U kunt de commando’s t use bib en t use gro nu optioneel aanvullen met 
<gebruikerstype>. Ondersteunde Gebruikerstypen zijn bib (standaard), egb en all. 
Voorheen werd standaard gezocht op zowel de professionele gebruikers als op de eindgebruikers. 

 

SYNTAX: 

t use bib [<instellingsnr.>] [bib] alleen de professionele gebruikers [<van een 
bepaald instellingsnr.>] zoeken 

t use bib [<instellingsnr.>] egb alleen de eindgebruikers [<van een bepaald 
instellingsnr.>] zoeken 

t use bib [<instellingsnr.>] all zowel de professionele gebruikers als de 
eindgebruikers [<van een bepaald 
instellingsnr.>] zoeken 

Als u geen <gebruikerstype> typt, wordt het standaard gebruikerstype bib gebruikt. 

 

t use gro <groep> [bib] alleen de professionele gebruikers van een 
bepaalde <groep> zoeken 

t use gro <groep> egb alleen de eindgebruikers van een bepaalde 
<groep> zoeken 

t use gro <groep> all zowel de professionele als de eindgebruikers  
van een bepaalde <groep> zoeken 

Als u geen <gebruikerstype> typt, wordt het standaard gebruikerstype bib gebruikt. 
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t use bib [<instellingsnr.>] resultaatscherm 

 

Afb. 16 

 

Het resultaatscherm van de commando’s t use bib [<instellingsnr.>] (Afb. 16) en t use 
gro <groep> is uitgebreid met de volgende kolommen: 

• Type gebruiker L (Professioneel) of E (Eindgebruiker) 

• Opmerking  Afkomstig uit het veld Commentaar 

 

4.1.3 Userprofielen verwijderen 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het verwijderen van userprofielen is voorbehouden aan OCLC systeembeheerders. 

 

Tot nu toe kon een userprofiel worden verwijderd, zonder dat er door het systeem enige vorm van 
controle plaatsvond.  

In CBS 5.1 vindt er validatie plaats voordat het profiel wordt verwijderd. U kunt een userprofiel 
niet verwijderen als er voor de betreffende gebruiker: 

• Een standaard-, leen-, kopie- of factuuradres aanwezig is 

• Een deposito voor een IBL-, SDI- of Zoekaccount aanwezig is 

• Actieve IBL-aanvragen zijn 

 

Als na validatie blijkt dat het userprofiel kan worden verwijderd, wordt op de meldingenbalk een 
bericht getoond, waarin wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen door op ENTER te drukken(Afb. 
17). 

 

Afb. 17 
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Als na validatie blijkt dat het userprofiel niet mag worden verwijderd, worden er 
waarschuwingsberichten getoond. Een voorbeeld is hieronder afgebeeld (Afb. 18). 

 

Afb. 18 

 

4.2 Useradressen 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het raadplegen, invoeren en bewerken van de useradressen is voorbehouden aan professionele 
gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen useradressen van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten) 

• Instituutsbeheerders (alleen useradressen van het eigen instituut) 

• CC-houders (useradressen van alle instellingen) 

 

Er zijn vier typen useradressen, het standaard useradres (type STANDAARD), het useradres voor 
leenaanvragen (type LENEN), het useradres voor kopieaanvragen (type KOPIE) en het 
factuuradres (type FACTUUR). U kunt de useradressen openen door de commando’s t adr use 
<gebruiker-id> [sta], t adr use <gebruiker-id> len, t adr use <gebruiker-id> 
kop of t adr use <gebruiker-id> fac te typen.  

 

4.2.1 Nieuw veld ‘Commentaar’ 

Aan alle typen useradressen is het veld Commentaar toegevoegd (Afb. 19). 
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t adr use <gebruiker-id> 

 

Afb. 19 

 

In dit veld kan optioneel vrije tekst (maximaal 72 tekens) worden ingevoerd. 

 

4.2.2 Wijziging van het commando t adr use 

U mag het commando t adr use nu optioneel aanvullen met [<gebruiker-id>]. Voorheen 
was aanvullen met <gebruiker-id> verplicht. Als u geen [<gebruiker-id>] typt, wordt 
standaard uw eigen <gebruiker-id> gebruikt. De syntax is nu gelijkgetrokken met t use. 

SYNTAX:  

t adr use [<gebruiker-id>] 
[sta|len|kop|fak] 

useradres tonen 

VOORBEELDEN:  

t adr use 

t adr use <gebruiker-id> fac 

eigen useradres, type standaard tonen 

useradres van <gebruiker-id>, type factuur tonen 

Als u geen [<adrestype>] typt, wordt het useradres type standaard gebruikt. 
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4.3 Userdeposito’s 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het raadplegen, invoeren en bewerken van userdeposito’s en het gebruik van de commando’s  

ges dep use <gebruiker-id> en  

too dep use <gebruiker-id> kor  

is voorbehouden aan professionele gebruikers met beheerderrechten: 

• Instellingsbeheerders (alleen userdeposito’s van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten) 

• Instituutsbeheerders (alleen userdeposito’s van het eigen instituut) 

 

Er zijn drie typen userdeposito’s, het deposito voor het IBL-account, voor het SDI-account en 
het Zoekaccount. U kunt het scherm User deposito openen door het commando t dep use 
<gebruiker-id> te typen. 

 

4.3.1 Afzonderlijke velden ‘Commentaar’ 

mut dep use <gebruiker-id> 

 

Afb. 20 

Op het scherm Mutatie User deposito (Afb. 20) bevinden zich nu voor elk type deposito 
afzonderlijke velden Commentaar. In deze velden kunt u optioneel vrije tekst (maximaal 72 
tekens) typen. Tot nu toe was er een gezamenlijk veld Commentaar. 

U kunt dit scherm openen door op het scherm User deposito op de onderste werkbalk op de knop 
Bewerken te klikken of het commando mut dep use <gebruiker-id> te typen. 
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4.4 Users zoeken 

sel use 

 

Afb. 21 

 

Het scherm Zoeken gebruiker is uitgebreid met de volgende velden: 

• Kanaal 

• Type gebruiker Keuze uit: - Alles - | Professioneel | Eindgebruiker | 
Autologin 
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• Gebruikergegevens commentaar 

• Adrestype  Keuze uit: - Alles - | Standaard | Leen | Kopie | Factuur | 
Gateway 

• Adresgegevens commentaar 

• Deposito type  Keuze uit: - Alles - | IBL account | SDI account | Zoek 
account 

• Laatst gewijzigd (DD-MM-JJJJ) 

• Saldo vanaf  Invullen: bedrag 

• Depositogegevens commentaar 

 

 

► Zie hoofdstuk 5 voor informatie over de knop Beginwaarden in WinIBW3. 

 

sel use resultaatscherm 

 

Afb. 22 

 

Het resultaatscherm met de lijst (end)users (Afb. 22) bevat de volgende nieuwe kolommen: 

• ID (Identificatieplicht)  Y (Ja) of N (Nee) 

• LO (Login toegestaan)  Y (Ja), N (Nee) of X (Gedeactiveerd) 

• Type gebruiker  L (Professioneel), E (Eindgebruiker) of A (Autologin) 

• Opmerking   Afkomstig uit het veld Commentaar 
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Voortaan kunt u de resultaten van uw zoekactie naar (end)users downloaden. Dit doet u op de 
volgende manier: 

1. Klik op de onderste werkbalk op de nieuwe knop Download. 

LET OP: 

Het downloadbestand wordt opgeslagen op de locatie die u in WinIBW3.3 hebt ingesteld 
via het menu Opties, menuopdracht Voorkeuren, Algemeen1, groepsvak Bestand. 
Controleer voordat u gaat downloaden of dit het juiste bestand is. Pas eventueel de 
bestandsnaam en/of de locatie aan. 
 

2. U kunt het bestand nu openen.  

Per gebruiker worden de volgende velden weergegeven: 

 

Gebruiker-id         : 15                                             

Groep                : 15               

Naam                 :  

Bibliotheek          : 1999                OCLC LEIDEN                

Taalcode             : NE (NE=Nederlands, EN=Engels, DU=Duits, 
FR=Frans) 

Voorkeursdatabase    : 1.1      

Type gebruiker       : L  (L=Professioneel, E=Eindgebruiker, 
A=Autologin) 

Identificatieplicht  : N 

Login toegestaan     : Y 

Systeembeheerder     : N 

Instellingsbeheerder : Y 

Instituutsbeheerder  : Y 

CC houder            : N 

Gebruikersstatistiek opslaan : N 

Kanaal               :            

Laatste login        : 23-02-2010 14:57 

Commentaar           :  

Laatste update op 05-07-2001 17:31 door 15       
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5 WinIBW3 

In WinIBW3 worden op alle zoekschermen de ingevulde waarden gedurende de huidige WinIBW-
sessie ‘onthouden’. Het betreft zowel de gekozen opties als de teksten die u in de velden hebt 
getypt. Als u het zoekscherm opnieuw opent, worden de ingevulde waarden opgehaald. U kunt de 
waarden opnieuw gebruiken voor uw volgende zoekactie of u kunt ze (gedeeltelijk) wijzigen.  

Deze nieuwe functie is van toepassing op de volgende schermen: 

• Het scherm Zoeken (Afb. 1) 

• De schermen Zoeken ingediende aanvragen (Afb. 3) en Zoeken 
ontvangen/beantwoorde aanvragen (Afb. 4) 

• Het scherm Zoeken bibliotheken (Afb. 13) 

• Het scherm Zoeken gebruikers (Afb. 20) 

• Het scherm Extern zoeken (Afb. 23) 

ext zoe 

 

Afb. 23 

 

 

Als u tijdens een WinIBW3-sessie de ingevulde waarden wilt wissen, klikt u op de onderste 
werkbalk op de nieuwe knop Beginwaarden. 

 

Als u WinIBW3 sluit, worden alle waarden gewist. 

 

LET OP: 

In WinIBW2 worden de ingevulde waarden niet ‘onthouden’ en is de knop Beginwaarden niet 
aanwezig. 
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Bijlage 1: Stappenplan eindgebruikers registreren 

 

STAP 1: GEBRUIKERSPROFIEL AANMAKEN 

 

 

Afb. 24 

 

Een gebruikersprofiel aanmaken kan op de volgende manier: 

1. Typ het commando inv use <gebruiker-id> 

<gebruiker-id> moet UNIEK zijn. 

<gebruiker-id> moet minimaal uit 5 tekens bestaan en maximaal uit 16 tekens. 

2. Het scherm Invoeren usergegevens (Afb. 24) wordt geopend. 

<gebruiker-id> wordt weergegeven in het veld Gebruiker-ID .  

 Vul in elk geval de volgende velden in: 
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 Naam Typ de naam van de eindgebruiker. 

 Wachtwoord U kunt het gepresenteerde wachtwoord wijzigen. Het nieuwe 
wachtwoord moet uit minimaal 4 tekens bestaan. 

 Type gebruiker De standaardinstelling is Eindgebruiker. Als uw bibliotheek 
gebruik maakt van Autologin, kiest u de optie Autologin.  

3. 
 

Klik op de onderste werkbalk op de knop Enter als u de 
gegevens wilt opslaan.  

 De volgende melding wordt weergegeven:  

 en het scherm Usergegevens wordt geopend. 

 

STAP 2: USERADRES INVOEREN 

 

 

Afb. 25 

 

Een useradres invoeren kan op de volgende manier: 
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1. 
 

Klik op de onderste werkbalk op de knop Invoeren adres of 
typ het commando inv adr use <gebruiker-id>. 

 Het scherm Invoeren useradres (Afb. 25) wordt geopend. 

2. Vul in elk geval de volgende velden in: 

 Naam  

 Adres  

 Postcode  

 Plaats  

 Landcode Typ ‘NL’. 

 E-mailadres  

3. 
 

Klik op de onderste werkbalk op de knop Enter als u de 
gegevens wilt opslaan.  

 De volgende melding wordt weergegeven: 

 en het scherm Useradres wordt geopend. 

 

STAP 3: DEPOSITO VOOR IBL-ACCOUNT INVOEREN 

 

 

Afb. 26 

Een deposito voor een IBL-account  invoeren kan op de volgende manier: 

1. 
 

Klik op de onderste werkbalk op de knop Invoeren Deposito 
of typ het commando inv dep use <usernummer/naam>. 

 Het scherm Invoer user deposito (Afb. 26) wordt geopend. 

2. Vul in de kolom IBL-account de volgende velden in: 

 Status* Schakel het selectievakje in als u een IBL-account wilt activeren. 

 Ingangsdatum* <dd-mm-jjjj> 

 Verloopdatum* <dd-mm-jjjj> 

 Minimum saldo Vul eventueel het minimum saldo in. 
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 Storting* Vul het bedrag van de storting in. 

 Commentaar* Vul eventueel een toelichting in (vrije tekst, maximaal 72 
tekens). 

3. Als eindgebruikers van uw bibliotheek SDI-aanvragen apart moeten afrekenen, moet u 
ook een deposito voor het SDI-account aanmaken. Vul in de kolom SDI-account de 
volgende velden in:  

 Status* Schakel het selectievakje in als u een SDI-account wilt 
activeren. 

 Ingangsdatum* <dd-mm-jjjj> 

 Verloopdatum* <dd-mm-jjjj> 

 Minimum saldo Vul eventueel het minimum saldo in. 

 Storting* Vul het bedrag van de storting in. 

 Commentaar* Vul eventueel een toelichting in (vrije tekst, maximaal 72 
tekens). 

4. 
 

Klik op de onderste werkbalk op de knop Enter als u de 
gegevens wilt opslaan.  

 De volgende melding wordt weergegeven: 

 en het scherm User deposito wordt geopend. 
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Support 

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten in Nederland of België kunnen 
bibliotheekmedewerkers contact opnemen met de Servicedesk: 

E support-nl@oclc.org 
T +31-(0)71-524 66 00 
F +31-(0)71-522 31 19 
P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland 

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.  

 

 

De volgende OCLC product- en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken of dienstmerken 
van OCLC, Inc.: OCLC en WorldCat. Daarnaast zijn het OCLC beeldmerk en de slogan ‘The 
World’s Libraries. Connected.’ dienstmerken van OCLC. CBS, PiCarta, GGC, NCC/IBL en WinIBW 
zijn handelsmerken van OCLC B.V. Product- en dienstnamen van derden zijn handelsmerken of 
dienstmerken van hun respectieve eigenaren.  

Indien nodig, geeft OCLC toestemming voor fotokopiëren van deze publicatie. 

Productcode:  
MAN_CBS4_Versie 5.1 
1009/, OCLC B.V. 
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