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1
Introductie

Samenvatting
X-ref is een bibliotheeksoftwareprogramma, dat bedoeld is voor de opslag van
bibliografische en/of metadata en information retrieval van deze data. Daarnaast
ondersteunt X-ref met haar software andere specifieke administratieve functies die
kenmerkend zijn voor een bibliotheekomgeving, zoals: lenen, bestellen, beheer
van budgetten, beheer van periodieken en (optioneel) voor het bijhouden van een
online informatieportaal voor eindgebruikers. In dit hoofdstuk een introductie op
de software, de handleiding en de ondersteuning vanuit de helpdesk.
In dit hoofdstuk vindt u:
 Wat is X-ref?
 Overzicht van deze handleiding
 Contact opnemen met X-ref Nederland BV Vervangen door Ingressus
BV?
 Wijzigingen aanbrengen in X-ref
 Back-ups maken

Wat is X-ref?
X-ref is een databaseprogramma dat ongelimiteerd gebruik kent qua catalogi,
velden, veldinhoud, records en aantal gebruikers. Hierdoor is het naast gebruik in
een bibliotheekomgeving ook goed te gebruiken voor andere omgevingen waarbij
dataopslag van metadata en retrieval een belangrijke rol spelen.
Kenmerkend voor het gebruik van X-ref is de opslag van (gecontroleerde)
metadata, waarop vervolgens (complexe) zoekacties gedaan kunnen worden. Zo
kan X-ref niet gebruikt worden om Word of PDF-documenten automatisch te
indexeren. Wel kan X-ref gebruikt worden om deze bestanden te beschrijven en
de metadata doorzoekbaar te maken. Een link vanuit het X-ref record naar het
Word document zorgt er voor dat ook dit document zelf geraadpleegd kan
worden. Het zoeken vindt echter plaats in X-ref en nooit fysiek in het
Worddocument zelf. Kenmerkend is dus ook dat de gebruiker van X-ref altijd de
controle heeft over dat wat wel of niet doorzoekbaar en terugvindbaar is. De
gebruiker kan een formele bibliografische beschrijving van een publicatie
voorzien van een inhoudelijke ontsluiting zoals bijvoorbeeld trefwoorden etc. om
de terugvindbaarheid te verbeteren.
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X-ref wordt geleverd als standaard softwarepakket waarmee ‘out-of-the-box’
gewerkt kan worden, met behulp van standaard catalogi, sjablonen en brieven.
X-ref biedt daarnaast de flexibiliteit en mogelijkheden om de software op maat
voor de eigen organisatie in te richten. De vele mogelijkheden die de software dan
biedt kunnen niet volledig in deze gebruikershandleiding worden weergegeven.
We adviseren u bij vragen betreffende het specifieke gebruik binnen uw eigen
organisatie contact op te nemen met de helpdesk voor aanvullend advies.
Lees voor u zelf aan de slag gaat ook het onderdeel Wijzigingen aanbrengen in
X-ref op pagina 6.

Overzicht van de handleiding
De totale handleiding bestaat uit drie onderdelen. Eén onderdeel beschrijft de
installatieprocedure en de instellingen die gedaan kunnen worden in de
Configuration Manager van X-ref.
Het tweede deel bevat een beschrijving van de systeembeheertaken.
Het derde gedeelte beschrijft het functionele gebruik, zoals importeren van
records, zoeken, wijzigen van records en de administratieve taken qua lenen,
bestellen en tijdschriftenadministratie (Periodica).
Deze delen samen bevatten alle informatie die nodig is om met het standaard
gedeelte van X-ref te kunnen werken.
Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om als beheerder het
standaard gedeelte van X-ref aan te passen aan eigen wensen en/of de eigen
situatie. Daarbij wordt er van uitgegaan dat is ingelogd met Systeembeheer of
Admin Lite rechten zijn (zie hoofdstuk 2 pagina 22) Zie ik daar niet staan; wel bij
hoofdstuk 6.
Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:














Hoofdstuk 1 geeft een introductie op deze software en de handleiding.
Hoofdstuk 2 gaat over de instelling van de Rechten.
Hoofdstuk 3 gaat over inrichting van Tabellen, Catalogi en Weergaven.
Hoofdstuk 4 gaat in op het maken en onderhouden van Sjablonen.
Hoofdstuk 5 gaat in op de overige instellingen in menu Systeembeheer.
Hoofdstuk 6 beschrijft het menu Exporteren.
Hoofdstuk 7 beschrijft het menu Importeren.
Hoofdstuk 8 beschrijft het onderhouden van de indexen.
Hoofdstuk 9 beschrijft het menu Systeembeheer in het Lenen scherm.
Hoofdstuk 10 beschrijft het menu Systeembeheer in Periodica.
Hoofdstuk 11 beschrijft het Systeembeheer in het Bestellen scherm.
Hoofdstuk 12 gaat over de structuur van het programma.
Hoofdstuk 13 gaat over de structuur van de meegeleverde catalogi.
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Hoofdstuk 14 bevat een aantal voorbeelden van brieven/sjablonen.
Hoofdstuk 15 geeft uitleg over het gebruik van de helpdesk en het
helpdesksysteem). Moet vervangen worden door een handleiding
Zendesk.

Algemeen: in de tekst komen veel verwijzingen naar paginanummers voor. M.i. is
het beter om te verwijzen naar hoofdstukken of paragrafen.
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Contact opnemen met X -ref Nederland
U kunt ons op een van de volgende manieren bereiken:
Ingressus BV
Postbus 2341
3000 CH Rotterdam
Technische ondersteuning kunt u krijgen via onze helpdesk:
U kunt uw vragen aan ons stellen via het servicedesk portaal
https://ingressus.zendesk.com/.
Telefoon: 010-2060260
E-mail: servicedesk@ingressus.nl
Procedures antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden via de servicedesk
portaal of op onze website:
www.x-ref.nl
Voor meer informatie over onze dienstverlening verwijzen we naar de
bijbehorende SLA die op onze website te vinden is.

Wijzigingen aanbrengen
Het aanbrengen van wijzigingen in X-ref valt niet onder de standaard SLA. U
dient hiermee rekening te houden bij het aanbrengen van wijzigingen.
De volgende wijzigingen kunnen in het programma worden aangebracht:
 nieuwe catalogi/weergaven
 nieuwe velden of wijzigingen van velden, indexen en tabellen
 rss-koppelingen
 gewijzigde sjablonen in XSL (worden na wijziging gemarkeerd met *)
 wijzigingen in rechten van standaard gebruikers en groepen
 wijziging van systeemlogins wijziging van records via (export en)
import
Wilt u X-ref meer afstemmen op uw eigen organisatie, dan kunt u X-ref
Nederland vragen deze wijzigingen voor u door te voeren. Alle zelf aangebrachte
wijzigingen zijn op basis van eigen verantwoordelijkheid. In overleg kunnen wij
indien nodig ondersteuning bieden. In dat geval zullen wij de wijziging ook
(gratis) ondersteunen vanuit de helpdesk.
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Backups
Uw eigen ICT-afdeling dient twee onderdelen mee te nemen voor een goede backup van de gegevens. Dat betreft de SQL database bestanden, in totaal 4 bestanden
en de X-ref map waarin de systeembestanden staan. Dit is niet gebruikelijk voor
een back-up, maar in de X-refmap staat de Filesmap en de Clientweb. Beide
mappen kunnen mutaties bevatten die door de beheerder via de X-ref Client
uitgevoerd kunnen worden. Deze mutaties zullen in een back-up routine
meegenomen moeten worden. Deze informatie staat ook in de
installatiehandleiding vermeld.
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4
Rechten

Samenvatting
Het instellen van rechten via Gebruikers en Groepen is van belang voor de
beveiliging van uw X-ref Client. Door een juiste instelling voorkomt u dat
onbevoegde derden in X-ref kunnen gaan muteren.
Twee standaard gebruikers worden ingesteld door de helpdesk van X-ref NL.
Deze zijn bedoeld voor gebruik door de helpdesk in het geval ondersteuning nodig
is.
Dit betekent dat u voor uw eigen toegang en/of toegang via webversie een
gebruiker dient aan te maken met voldoende rechten. Hoe dit werkt is in dit
hoofdstuk verder uitgelegd. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan de
eventuele LDAP koppeling en de bijzonderheden over de rechten op een
weergave.
De onderdelen in dit hoofdstuk zijn:
 systeemlogins
 LDAP
 gebruikers
 groepen
 rechten voor een weergave
 login voor web

Systeem login
Standaard worden twee gebruikers (SYSADM en XREF) ingesteld door de
helpdesk van X-ref NL. Dit voor eigen gebruik in het geval ondersteuning nodig
is. De XREF gebruiker is voor een goede werking van het programma nodig en
kan niet verwijderd worden.
U wordt, ook in geval van een lokale installatie, verzocht de wachtwoorden van
deze twee gebruikers, niet te wijzigen. Alleen daarmee kunnen wij een spoedige
afhandeling van uw vragen op onze helpdesk garanderen.
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LDAP
X-ref kan verbinding maken met directory services, bijvoorbeeld Active Directory
(AD), waarbij het gebruik maakt van LDAP.
Dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als in de Configuration Manager de
benodigde instellingen hiervoor gedaan zijn, zie hiervoor handleiding deel 1.
LDAP kunt u (alleen) bij een lokale installatie gebruiken door de gegevens van
uw netwerkgebruikers te synchroniseren met uw leners/medewerkers voor X-ref.
U hoeft dan geen NAW-gegevens van de leners bij te houden. U krijgt echter alle
medewerkers in uw uitleenadministratie geïmporteerd. Wijzigingen die u zelf
doorvoert bij Gebruikers kunnen overschreven worden door Ldap synchronisatie.
Informatie over de laatste synchronisatie is in de X-ref Client te vinden in het
basisscherm onder Extra – Ldap.

N.B. Heeft u interesse in het gebruik van dit onderdeel van het systeem dan
adviseren wij u vrijblijvend contact op te nemen met onze helpdesk.

10

Gebruikers
Via het menu Gebruikers kunt u nieuwe gebruikers aan het systeem toevoegen.
Ook kunt u een overzicht van de gebruikers opvragen en gegevens van bestaande
gebruikers wijzigen. Selecteer de groep waarvan u een overzicht van gebruikers
wilt zien. Selecteer een gebruiker en klik dan evt. op Bewerken of Verwijder.

Via de menuoptie Bestand in dit scherm kunt u een overzicht printen van alle of
alleen van de geselecteerde gebruikers. Ook zijn via dit menu Bestand de
gebruikers te verwijderen.
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INVOEGEN ‘VERWIJDEREN VAN TABBLADEN PER GEBRUIKER’
Bij de gegevens van de gebruiker kunt u de volgende tabbladen invullen of
aanpassen: Algemeen, Contact, Informatie, Leen, Inloggen, Groepen, Profiel.
Deze tabbladen worden hierna verder toegelicht.
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Algemeen

Bij dit tabblad kunt u de naam-, adres en woonplaatsgegevens van de gebruikers
invoeren of wijzigen. Enkele veldnamen kunt u zelf aanpassen in een andere
benaming.Via de menuoptie Bestand kan dit in de kolom Value worden
gewijzigd.
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Per gebruiker is het ook mogelijk om tabbladen, zoals Leen, te verbergen.

Let op: na de wijzigingen van de veldnaam moet u het venster voor de
Gebruikersinstellingen eerst een keer afsluiten voordat de nieuwe veldnaam
zichtbaar wordt.
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Contact

Hier kunt u de contactgegevens invullen. Wilt u gebruik maken van de
mailfuncties van X-ref (o.a. aanmaningen versturen), let u dan vooral op het goed
invullen van het e-mailadres.
Let op: aanmaningen en brieven kunnen alleen per mail verstuurd worden als het
e-mailadres goed is ingevuld en als bij het tabblad Leen is aangegeven dat
brieven per e-mail moeten worden verzonden. Wilt u incidenteel een brief niet per
mail versturen, dan kan dit in het Lenen-, Periodica- of Bestelscherm onderdrukt
worden (zie handleiding deel 3).
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Informatie

Via dit tabblad kunt u zien wanneer de gebruiker in het systeem is opgenomen en
wanneer deze voor het laatst via het web heeft ingelogd.
Bij het vak Opmerking kunt u een melding opnemen die alleen voor beheerders
zichtbaar is. Deze opmerking wordt zichtbaar in het Lenenscherm (zie
handleiding deel 3).
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Leen

Hier kunt u de gebruiker koppelen aan een bepaalde lenersgroep. Deze lenergroep
wordt vooral gebruikt voor de lenerstatistieken per lenersgroep. De keuze van de
verschillende beschikbare lenersgroepen wordt bepaald door de instellingen die u
doet bij de Leenmodule.
U kunt hier ook bekijken wanneer deze gebruiker voor het laatst iets geleend of
gereserveerd heeft.
In het kader van de privacy kunt u ervoor kiezen om de gegevens van deze lener
te anonimiseren. De naam wordt dan niet gekoppeld aan de lenergegevens bij het
overzicht van statistieken. Houdt u er rekening mee dat in dat geval de
geretourneerde uitleningen van deze lener ook niet opvraagbaar zijn.
Bij Brieven aan deze lener, kunt u bepalen of de brieven, bijv. aanmaningen via
print of per mail moeten worden aangeboden aan de lener.
Let op: aanmaningen en brieven kunnen alleen goed verstuurd worden als het
e-mailadres op het tabblad Contact goed is ingevuld.
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Inloggen

Voor de inlognaam heeft u afhankelijk van de instellingen bij het menu Bestand –
Instellingen de volgende mogelijkheden:
 Zelf gekozen inlognamen (instelling value is 0)
 Alleen nummers waarbij lege nummers opnieuw gebruikt kunnen
worden (instelling value is 1)
 Nummers waarbij sprake is van een automatisch nummer op basis van
het eerstvolgende beschikbare lenernummer (instelling value is 2)
Standaard staat de waarde ingesteld op 0 en kunt u dus via het tabblad Inloggen
een zelf gekozen inlognaam invoeren.
Het vakje veiligheid zal verkleuren afhankelijk van het gekozen wachtwoord. Hoe
complexer het wachtwoord, qua mix van letters, cijfers en leestekens des te
veiliger zal het wachtwoord zijn.
Weet u wanneer een gebruiker niet meer mag inloggen, dan kunt u een
verloopdatum invoeren. De datum moet worden ingevuld volgens het
format: dd-mm-jj. Vanaf die datum zal de gebruiker niet meer via de portal
kunnen inloggen.
Let op: indien u hier een wachtwoord invoert, dan dient u bij het tabblad Profiel
een vinkje te zetten bij Wachtwoord vereist voor bureaublad login (zie ook pagina
20).
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Groepen

Via dit tabblad kunt u de groepsrechten toekennen aan deze gebruiker. Standaard
beschikt X-ref over een aantal voorgedefinieerde groepen (zie pagina 22).
In het menu Systeembeheer / Weergaven kunt u instellen welke rechten een
bepaalde groep heeft binnen een bepaalde Weergave (zie pagina 52).
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Profiel

Bij het profiel kan gekozen worden voor de standaardweergaven voor:
 Catalogus
 Leen
 Periodica
 Bestel
Vult u hier een bepaalde weergave in dan zal deze gekoppeld worden aan de
desbetreffende module (Catalogus, Leen, Periodica, Bestel). Dit kan van invloed
zijn op de zoekvelden en de presentatie van de beschrijving van een publicatie in
respectievelijk Leen, Periodica of Bestel).
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Vult u hier niets in, dan krijgt de gebruiker na het inloggen in X-ref Windows het
volgende keuzescherm:

Verder kunt u aangeven of de zoekresultaten standaard bewaard moeten worden
en of de gebruiker dient in te loggen bij het starten van X-ref. Ook de standaard
taal kan per gebruiker worden ingesteld. Dit heeft alleen betrekking op gebruikers
die inloggen op de X-ref Client.
De optie Bewaar zoekresultaten heeft betrekking op de zoekresultaten in het
zoekscherm die na afsluiten van het programma bewaard worden indien deze
optie geselecteerd is. Bij het opnieuw opstarten van het programma, worden de
resultaten van vorige zoekacties dan gelijk zichtbaar. Deze optie houdt geen
verband met het menu Bestand – Zoekacties.
N.B.Indien u bij de optie: Wachtwoord vereist voor bureaublad login geen vinkje
heeft staan bij de gebruikers die lid zijn van de groep Systeembeheer of bij de
systeemlogins (zie pagina 9),dan is het systeem mogelijk onvoldoende beschermd,
ondanks dat de gebruiker een wachtwoord toegekend heeft gekregen! U bent hier
zelf verantwoordelijk voor!
N.B. De aanduiding bureaublad login die genoemd wordt, heeft niets te maken
met het hosting abonnement Bureaublad Login of Bureaublad Login+. Indien u
echter gebruik maakt van hosting, dan is een juiste instelling van wachtwoorden
etc. extra belangrijk. Bij twijfel raadpleeg deze handleiding of informeer bij de
helpdesk.
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Groepen
Via de groepsindeling kunt u de rechten van groepen gebruikers bepalen.
Standaard staan in het systeem vier groepen vooraf ingesteld:
 Systeembeheerders
 Leners
 Medewerkers
 Gasten
Systeembeheerders hebben alle rechten. Alleen gebruikers die lid zijn van de
groep Leners, kunnen uitleningen in het systeem geregistreerd hebben. Gebruikers
die lid zijn van de groep Medewerkers kunnen op een circulatielijst geplaatst
worden. De groep Gasten is bedoeld voor toegang tot de webversie of de portal,
deze groep dient minimaal zoekrechten op een weergave te hebben (zie pagina
52). Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het toekennen van beperkt
systeembeheer (Administration Lite). Dit wordt niet bij de Groepen ingesteld,
maar vindt plaats op het niveau van de weergaven zie pagina 52. Wel moet een
speciale groep worden gemaakt voor gebruikers die je bij de rechten op de
weergaven, Administration Lite rechten wilt geven.
Via Systeembeheer, Groepen krijgt u onderstaand scherm.

U kunt hier een groep gebruikers aanklikken en verwijderen, nieuw aanmaken en
de opties hiervoor aanpassen door op bewerken te klikken. Verder kunt u het
scherm afsluiten.
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Indien u kiest voor het bewerken van een groep, dan krijgt u het volgende scherm.

Dit scherm is bedoeld om bij zelf gemaakte groepen, de groepsnaam te kunnen
veranderen. Veranderingen hier worden automatisch doorgevoerd bij de
groepsaanduiding van een van de gebruikers.
De naam van een standaard door X-ref ingestelde groep kan niet worden
gewijzigd.
Via het tabblad Gebruikers is een overzicht op te vragen van de gebruikers die aan
deze groep gekoppeld zijn. Deze koppeling is beschreven op pagina 22.
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Rechten voor een weergave
Per weergave is het mogelijk specifieke rechten per groep in te stellen. Dit is
verder uitgelegd op pagina 52.

Login voor webversie
Het is mogelijk dat eindgebruikers inloggen op de webversie/portal. Daarmee
kunnen zij toegang krijgen tot hun eigen uitleningen en/of reserveringen, eigen
contactgegevens etc.
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient dit op twee plekken te
worden ingesteld:



in de Configuration Manager (zie handleiding deel 1)
via Gebruiker tabblad Inloggen (zie pagina 18)

Deze login mogelijkheid heeft niets te maken met een (algemene) login voor
toegang tot de portal/homepage in het geval van hosting van X-ref.
24

3
Tabellen / Catalogi / Weergaven

Samenvatting
X-ref wordt standaard geleverd met een aantal vaste catalogi, te weten een voor
publicaties en een voor adressen. Iedere catalogus kan op verschillende manieren
gebruikt worden. Dit is via weergaven in te stellen. Per catalogus wordt standaard
één weergave meegeleverd. U kunt deze standaard instellingen veelal verder
aanpassen naar uw eigen wensen. In bijlage A treft u een schema aan van de
structuur van het programma.
Dit hoofdstuk beschrijft:
 Tabellen
 Catalogi, velden en indexen
 Weergaven
Lees vooraf de aanwijzingen over het aanbrengen van wijzigingen op pagina 7.

Tabellen
Tabellen zorgen voor een consistente en vereenvoudigde manier van invoeren en
kunnen de eindgebruiker helpen bij de keuze van een zoekwoord. De tabellen in
X-ref kennen geen gecontroleerde invoer. Dat houdt in dat een veld waarvoor een
tabel gedefinieerd is (zie pagina 37), ook gevuld kan worden met andere
informatie. Via de index van dit veld is de invoer achteraf wel te controleren.
Er zijn vijf soorten (Intellisense) tabellen die gebruikt kunnen worden. Deze
worden nader uitgelegd in het onderdeel Catalogi zie pagina 35.
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In bovenstaand scherm kan een nieuwe tabel qua instellingen gedefinieerd worden
of kan een bestaande tabel qua instellingen gewijzigd of verwijderd worden.
Annuleren sluit dit scherm zonder opslag van de gemuteerde gegevens. Toepassen
slaat eventueel nieuwe of aangepaste gegevens op.
N.B. De naam mag willekeurig zijn, maar als de tabel dezelfde naam heeft als het
veld in de catalogus waarvoor het gebruikt wordt dan biedt het meer inzicht. In
bovenstaand voorbeeld zegt Materiaal meer als ShortP.
De korte kolom is meestal kleiner dan de lange kolom. De waarde in de korte en
lange kolom geeft aan hoeveel karakters in deze kolom geplaatst kunnen worden.
De korte kolom wordt meestal gebruikt voor afkortingen ten behoeve van snelle
invoer van records. In dat geval dient bij Verdubbelingen niet toestaan in korte
kolom een vinkje geplaatst te worden om aan te geven dat niet 2 dezelfde
afkortingen in deze kolom mogen voorkomen.
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Door op de knop Inhoud te klikken kan de inhoud van de tabel worden bekeken.

Hier wordt de inhoud van de korte en lange kolom getoond. Bij de definitie van
velden en specifiek het onderdeel Tabellen is beschreven wat de consequenties
van invoer in korte en lange kolom kunnen zijn, zie pagina 26.
Via het menu File kan de inhoud van de tabel geprint worden. Met de knop
Annuleren wordt dit scherm afgesloten. Door op het plusteken linksonder te
klikken kan bestaande inhoud gewijzigd worden of kan nieuwe inhoud aan de
tabel worden toegevoegd.
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In het onderste deel van bovenstaand scherm kan het bestaande sleutelwoord
a – artikel worden aangepast. Door op de knop Nieuw te drukken kan een nieuw
sleutelwoord worden toegevoegd.

Catalogi
Via Catalogi kunt u per catalogus de velden, indexen, veldinhoud en tabellen
instellen. Via Systeembeheer - Catalogi krijgt u onderstaand scherm.
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U kunt hier een bestaande catalogus aanklikken en verwijderen of bewerken. Of u
kunt een nieuwe catalogus aanmaken en de opties hiervoor aanpassen door op
bewerken te klikken. Verder kunt u het scherm afsluiten.

Het scherm Catalogus bewerken bevat drie tabbladen die hierna verder worden
toegelicht: Algemeen, Velden, Virtual fields.
N.B. Indien een nieuwe catalogus is gemaakt, wordt eerst één tabblad getoond,
zodra de naam is ingevuld en op Toepassen is geklikt verschijnen ook de volgende
twee tabbladen.
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Algemeen
Op dit tabblad kan de Catalogus naam en de bijbehorende beschrijving worden
gegeven. De naam mag uit maximaal 25 karakters bestaan.
Bij Catalogus beschrijving kan een langere omschrijving worden gegeven. Deze
beschrijving wordt verder nergens zichtbaar maar dient ter eventuele
verduidelijking van de Catalogus naam.
Een nieuwe catalogus krijgt automatisch een nieuw Catalogus nr. Dit nummer is
dan ook inactief in dit scherm en kan niet worden gewijzigd.
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Velden
Bij dit tabblad worden de velden aangegeven die voor deze catalogus zijn
aangemaakt. Ook is het mogelijk een nieuw veld aan te maken of een bestaand
veld te verwijderen. Door een veld te selecteren kan in de sectie Veld
eigenschappen diverse eigenschappen van dit veld worden bekeken of aangepast.

Deze Veld eigenschappen worden hierna verder uitgewerkt.
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Bij de Veldnaam wordt de naam van het veld getypt. De naam komt terug in het
scherm van het zoekformulier, in het bewerken scherm en kan voorkomen in
sjablonen voor de lange presentatie.
Achter dit veld staat een knop met vier puntjes. Met deze knop kan de vertaling
gegeven worden voor dit veld, zodat de veldnamen bij een andere taalkeuze
automatisch ook in een vertaalde versie getoond worden.
Bij de Veldbeschrijving kan een beschrijving worden meegegeven. Deze wordt
zichtbaar in het bewerken scherm als u uw muis kort boven de veldnaam houdt.
Achter dit veld staat een knop met vier puntjes. Met deze knop kan de vertaling
gegeven worden voor dit veld, zodat de veldbeschrijving bij een andere taalkeuze
automatisch ook in een vertaalde versie getoond worden.
De code voor het toevoegen van een beschrijving is:
<edit>beschrijving</edit> Op de plek van beschrijving vult u uw eigen
toelichtende tekst in.

De Veldcode is een verkorte weergave van de veldnaam. Binnen een catalogus,
moet een veldcode een unieke naam hebben.
N.B. In de voorbeelden wordt gewerkt met veldcodes van steeds 3 letters. In PICA
worden de veldcodes standaard op die manier aangeduid.
Er zijn vier index typen. Bij een bestaand veld kan alleen gewisseld worden
tussen Geen index en Woordindex. Bij een nieuw te definiëren veld kan gekozen
worden voor een van de vier indexen.
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Geen index
De inhoud van dit veld is niet terug te vinden, de inhoud neemt dus ook geen
onnodige ruimte in beslag
Woord index
De inhoud van dit veld is op ieder woord uit het veld terug te vinden.
Bijvoorbeeld handig bij het veld Samenvatting.
Regelindex
De index van dit veld wordt gevuld per regel in het veld. Staan in een veld 3
regels, dan worden er dus 3 indexingangen gemaakt. Bijvoorbeeld handig voor
Auteur of Trefwoord (bij gelede trefwoorden).
Zin index
De index van dit veld wordt gevuld per zin. In het vierkante vakje achter zinindex
moet dan nog worden aangegeven welk teken het einde van een zin markeert,
bijv. ; of . Bijvoorbeeld voor een barcode zou dit gedaan kunnen worden, waarbij
de barcodes achter elkaar getypt kunnen worden gescheiden door een ; zodat
iedere barcode toch een eigen index ingang krijgt. De opslag van data is hierdoor
iets compacter

33

Bij veldinhoud wordt aangegeven wat voor soort informatie in het veld zal
worden opgeslagen. Het soort informatie heeft gevolgen voor de sortering.

Tekst
In een tekstveld kan zowel tekst als getallen voorkomen. Bij de sortering van dit
veld komen getallen of leestekens voor letters gesorteerd te staan.
Datum
In een datumveld wordt de datum zo opgeslagen, gezocht en gesorteerd dat het de
instelling van het OS van je server volgt.
Volledige datum
In dit datumveld kan je een datum invoeren, maar wordt het weergegeven als een
leesbare datum, bijvoorbeeld 31-3-2010 wordt woensdag 31 maart 2010.
Nummer
In dit veld kan je nummers opslaan.
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Bij Bewerk aktie kan worden gekozen voor een aantal opties.

Duplicaat controle
Deze instelling zorgt ervoor dat bij een mutatie in het bewerken scherm geen
verdubbelingen met bestaande records in dit veld zullen optreden. Bij een batch
import moet voor een goede duplicaat controle andere instellingen worden
gedaan, zie pagina 76.
Intellisense type 1 t/m 5
Deze setting werkt alleen in combinatie met de keuze van een tabel in het
dropdown menu eronder. Hieronder zijn de verschillen tussen de typen 1 t/m 5
verder toegelicht. Door in het Bewerken scherm (zie handleiding deel 3)
informatie uit de korte kolom te typen en dan Ctrl-Enter te gebruiken, wordt
bepaalde informatie uit de tabel overgenomen.
Intellisense type 1
Inhoud van de lange kolom wordt in het veld ingevoerd als een deel van de
inhoud van de korte kolom getypt wordt.
Intellisense type 2
Inhoud van de korte kolom wordt in het veld gezet waar de cursor stond en inhoud
van de lange kolom wordt in het eerstvolgende veld van deze weergave geplaatst.
Intellisense type 3
Inhoud van de korte en lange kolom worden in het veld gezet.
Intellisense type 4
Inhoud van de korte kolom wordt alleen geregistreerd in het veld
Intellisense type 5
Deze tabel geeft een dropdown menu (deze optie kan ook in combinatie met een
tabel 1 t/m 4, zie pagina 38.
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Intellisense Long sorted

Er wordt gezocht op de inhoud van de lange kolom en aangegeven kan worden
hoe er getrunceerd wordt.
Drag en drop afbeeldingen
Als de advanced editor en de allow drag and drop setting beide op True staat en
een veld krijgt deze bewerk actie, dan is het mogelijk zonder verdere koppelingen,
afbeeldingen naar dit veld te slepen. De afbeeldingen worden dan automatisch
geupload en in het veld getoond.

Voor het wijzigen van deze advanced editor setting, ga naar het Bewerken scherm
(zie handleiding 3) en kies voor Bestand – Instellingen mutatiescherm. Door te
klikken op de tekst True of False kan deze instelling gewijzigd worden. Hierna
moet op de knop Toepassen worden geklikt.
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Drag en drop bestanden
Als de advanced editor en de allow drag and drop setting beide op True staan (zie
pagina 36) en een veld krijgt deze bewerk actie, dan is het mogelijk zonder
verdere koppelingen, bestanden te laten uploaden door deze naar dit veld te
slepen. Een link naar dit bestand vanuit dit veld moet op de gebruikelijke manier
gemaakt worden (zie handleiding deel 3).
Bij tabellen kan de tabel die bij dit veld hoort gekozen worden. Een tabel kan in
meerdere weergaven of catalogi in gebruik zijn. Zie voor meer informatie over
hoe een tabel gemaakt kan worden pagina 25.
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Bij zoekactie kan worden gekozen in welke kolom gezocht moet worden als een
tabel gekoppeld is. Daarnaast kan worden aangegeven (behalve bij CCL) of het
gaat om een Exacte zoekactie of om een zoekactie waarbij standaard rechts
getrunceerd wordt.
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Korte kolom
In dit geval wordt de korte kolom van een tabel gepresenteerd als dropdown menu
in het zoekformulier. Op het moment dat de korte kolom geselecteerd wordt,
wordt het dropdown menu ernaast (Exact) ook actief. Hier kan gekozen worden
voor het exact zoeken van hetgeen er staat of rechts getrunceerd zoeken.

Lange kolom
In dit geval wordt de lange kolom van een tabel gepresenteerd als dropdown menu
in het zoekformulier. Op het moment dat de lange kolom geselecteerd wordt,
wordt het dropdown menu ernaast (Exact) ook actief. Hier kan gekozen worden
voor het exact zoeken van hetgeen er staat of rechts getrunceerd zoeken.

CCL
In dit geval wordt een CCL zoekopdracht in de lange kolom opgeslagen.

Geef lang weer zoek in kort
In dit geval wordt gezocht in de korte kolom, maar wordt het weergegeven met de
informatie uit de lange kolom. Op het moment dat deze optie geselecteerd wordt,
wordt het dropdown menu ernaast (Exact) ook actief. Hier kan gekozen worden
voor het exact zoeken van hetgeen er staat of rechts getrunceerd zoeken.
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Invoegen ‘nieuwe intellisense zoekopti e’
Virtual fields
In dit tabblad kan worden aangegeven welke virtuele velden gedefinieerd moeten
worden voor de desbetreffende catalogus. De velden waarin gezocht moet worden
via dit virtuele veld, worden via de weergaven bepaald, zie pagina 48.

Een toelichting op de Veld eigenschappen is te vinden op pagina 31.

41

42

Weergaven
Door via Weergaven verschillende instellingen te doen, kan een en dezelfde
catalogus op zeer verschillende manier gebruikt en gepresenteerd worden.
Via Systeembeheer, Weergaven krijgt u onderstaand scherm.

U kunt hier een bestaande weergave aanklikken en verwijderen of bewerken. Of u
kunt een nieuwe weergave aanmaken en de opties hiervoor aanpassen door op
Bewerken te klikken. Verder kunt u het scherm afsluiten.
Via Systeembeheer, Weergaven, Selecteer de betreffende weergave, Bewerken
krijgt u onderstaand scherm.
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Bij de gegevens van weergaven kunt u de volgende tabbladen invullen of
aanpassen: Algemeen, Velden, Zoekformulier, Sjablonen, Rechten, X-zoeken.
Deze tabbladen worden hierna verder toegelicht.

Algemeen
Dit scherm is onderverdeeld in 5 secties: Informatie, Standaard commando,
Zoekopties, Leeninfo en Mobiele telefoon.
Bij Informatie kan een naam voor de weergave worden opgegeven. Deze naam is
te zien in het basis zoekscherm waar gewisseld kan worden tussen de
verschillende weergaven en hun bijbehorende catalogi. Afhankelijk van de
instelling van de rechten en met welke gebruikersgegevens is ingelogd, zijn hier
meer of minder keuzemogelijkheden voor weergaven zichtbaar.
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Bij beschrijving kan een korte toelichting op de weergave worden opgenomen.
Deze weergavenaam en eventuele beschrijving worden (optioneel) rechtsboven in
de webversie/portal getoond.

De URI naam is de naam die in de webversie/portal gebruikt wordt om te wisselen
tussen de verschillende weergaven. Het wordt toegepast, door achter ClientWeb
/views/bibl/ (en een evt. volgende pagina aanduiding) te typen in de browser.

Indien een weergave bewerkt wordt, dan zijn de Basiscatalogus en Nr van
weergave inactief. Deze kunnen niet worden gewijzigd. Indien sprake is van een
nieuw aangemaakte weergave, dan kan hier gekozen worden op basis van welke
catalogus deze weergave gebruikt moet worden. De weergave krijgt van X-ref
automatisch een nummer toegekend. Dit nummer kan gebruikt worden bij de
instellingen in de Configuration Manager bij de web instellingen.
Bij Standaard commando kunnen zowel het zoekfilter als het sorteercommando
worden ingesteld. Het zoekfilter kan gebruikt worden om een deel van de
catalogus te tonen. Bijv. een filter op alle tijdschriften, waardoor je een specifieke
weergave voor de tijdschriften kan maken. Een zoekfilter wordt opgebouwd door
gebruik te maken van een CCL commando. Zie hiervoor ook handleiding deel 3
bijlage B.
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Voor het instellen van de standaard sortering binnen een weergave (te zien in de
korte presentatie in het Tonenscherm en op het web) moet bij het
sorteercommando een of meerdere veldcode (zie pagina 32) worden ingevuld.
Met asc of desc achter deze veldcode bepaalt u op de sortering oplopend (A-Z) of
aflopend (Z-A) moet zijn. Elke volgende veldcode geeft een sortering binnen de
sortering aan.
Bijvoorbeeld:
AUT asc, TTZ asc
Deze sorteert eerst op auteur, bij meerdere auteurs vervolgens op titel.
JVP desc, TTZ asc
Deze sorteert eerst aflopend op jaar en bij meerdere resultaten van hetzelfde jaar,
oplopend op titel.
N.B. het is mogelijk een oplopende en aflopende sortering in hetzelfde commando
te combineren.
N.B. als u bij sorteercommando niets invult, dan wordt een zoekresultaat
standaard oplopend op documentnummer gesorteerd.
De zoekopties hebben betrekking op CCL zoeken en de standaard
combineerknop. Via het zoekformulier wordt standaard een zoekwoord
automatisch getrunceerd, bijv. zoeken op info, levert ook titels op met informatie,
infodiensten, informatiewetenschappen. Wilt u (standaard) alleen dat zoeken wat
wordt ingetypt, dan dient u een vinkje te plaatsen bij de optie CCL Standaard
zoekactie. Dit geldt ook voor de opbouw van de index. Indien u incidenteel niet
getrunceerd wilt zoeken, kunt u in plaats van deze instelling, het zoekwoord ook
omgeven met “ “ bijv. “info” zoekt alleen op info en niet op informatie etc.
In het zoekvenster is een knop waarmee 2 of meerdere zoekresultaten met elkaar
gecombineerd kunnen worden. Hier is in te stellen of er keuze moet zijn, of dat de
combinatieknop standaard als AND of OR combinatie gebruikt moet worden.
Standaard staat deze optie op Altijd vragen.
Als bij leeninfo een vinkje staat, dan wordt per record in de lange beschrijving
aangegeven of de publicatie wel/niet uitgeleend is.
De optie voor mobiele telefoon kan met een vinkje worden aangezet, wanneer
een bepaalde weergave gebruikt wordt voor de presentatie op een klein scherm
(iphone, mobiele telefoon).
N.B. heeft u interesse in het gebruik van X-ref op een mobiele telefoon, neemt u
dan contact op met de helpdesk voor meer informatie.
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Velden
Dit onderdeel bestaat uit 3 secties, die ieder een knop voor Voeg toe/verwijder
hebben.
Op dit tabblad wordt ingesteld welke
 Virtuele velden
 Fysieke velden
 Zoekvelden
gebruikt moeten worden in deze weergave.

Door op Voeg toe/verwijder te klikken bij iedere sectie, kunnen de velden die
voor de bijbehorende catalogus gedefinieerd zijn, worden toegevoegd, dan wel
verwijderd middels een vinkje. Zie voor de definitie van velden in de catalogus
pagina 31.
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Bij de sectie Fysieke velden kan tevens de onderlinge volgorde van de velden
worden bepaald door een veld te selecteren en gebruik te maken van de pijlen
rechts. Ook kan hier een standaard veldtekst worden ingevuld bij een veld, bijv.
Aanwinstenlijst2010. Deze tekst wordt direct ingevuld voor dat veld, wanneer
handmatig een nieuw record wordt gemaakt in die weergave.
Als in de sectie Virtuele velden of bij Fysieke velden een veld geselecteerd is, kan
in de sectie Zoekvelden een zoekveld voor dit veld worden aangemerkt via Voeg
toe/verwijder. Zo kan bijv. bij het Auteursveld ook gezocht worden in het
Corporatieveld als dit veld is aangevinkt bij Zoekvelden. Een virtueel veld kan
alleen worden toegevoegd als deze is gedefinieerd bij Catalogi, zie pagina 41.

N.B. Dit soort wijzigingen kan vergaande gevolgen hebben voor het gebruik en de
beleving van het systeem door de eindgebruikers. Raadpleeg bij twijfel de
helpdesk.
N.B. Het virtuele veld BI is van belang voor een goede werking van X-ref.
Hernoem dit virtuele veld niet.
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Zoekformulier
Op het tabblad Zoekformulier kunnen de velden waarmee in de X-ref Client en in
de webversie/portal gezocht moeten worden binnen deze weergave, worden
aangegeven. Er kunnen maximaal 8 velden worden aangeboden per
zoekformulier.
N.B. Wilt u meer velden dan kan via de PortalMaker een zelfgemaakt
zoekformulier met een grotere hoeveelheid velden worden aangeboden.
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Sjablonen
Op het tabblad Sjablonen kunnen de sjablonen die bij deze weergave horen
worden ingesteld.

Er zijn 3 typen sjablonen
 Korte presentatie
 Lange presentatie
 Print
Bij elk van deze typen is een Voeg toe/verwijder knop beschikbaar waarmee
nieuw aangemaakt sjablonen kunnen worden toegevoegd, dan wel bestaande
kunnen worden uitgeschakeld.
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Er kunnen meerdere sjablonen per weergave worden toegevoegd. In het
tonenscherm (zie handleiding deel 3) kan dan eenvoudig gewisseld worden tussen
de diverse sjablonen bij lange en korte presentatie. Dat geldt ook voor het
Printscherm.
Bij een van de sjablonen per type sjabloon hoort in de kolom Gebruik standaard
een vinkje te staan. Dit is het standaard sjabloon dat gebruikt wordt bij de
presentatie van gegevens in deze weergave. Voor het maken van nieuwe sjablonen
zie pagina 54.

Rechten
Bij dit tabblad kunnen de rechten worden aangegeven voor deze specifieke
weergave. De rechten worden per groep toegekend. Deze moet dus eerst
geselecteerd worden.
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De rechten hebben invloed op het gebruik van de X-ref Client. De rechten van
eindgebruikers worden niet op deze manier geregeld. Deze krijgen vanuit het
systeem standaard rechten via de webversie/portal.







Zoeken
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek
alleen zoeken in deze weergave. Dit is bijvoorbeeld voor tijdelijke
hulp of administratief personeel.
Muteren
o Met deze optie aan kan in deze weergave door gebruikers van de
groep Bibliotheek in records gemuteerd worden.
Bestanden
o Met deze optie aan kan in deze weergave door gebruikers van de
groep Bibliotheek bestanden geupload worden naar de Files map
van X-ref om vervolgens te kunnen koppelen in een record (of
optioneel in PortalMaker).
Lenen
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave uitleningen doen en gebruikers toevoegen.
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Web portal
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave gebruik maken van de optionele module
PortalMaker.
Bestellen
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave gebruik maken van de bestelmodule.
Periodica
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave gebruik maken van de module voor
periodiekenadministratie, Periodica genaamd.
Z3950
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave gebruik maken van copy cataloguing via het Z3950
protocol.
Bewaar zoekacties
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave zoekacties bewaren voor later hergebruik
Geretourneerde leningen
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave geretourneerde uitleningen bekijken.
Administration Lite
o Met deze optie aan kunnen gebruikers van de groep Bibliotheek in
deze weergave:
 Tabblad Velden, Zoekformulier en Sjablonen van
onderdeel Weergaven kunnen worden bewerkt (zie pagina
47). Er kunnen geen nieuwe weergaven of velden worden
aangemaakt.
 Sjablonen kunnen worden bewerkt (zie pagina 54).

N.B. Wijzigingen in rechten kunnen vergaande gevolgen hebben, raadpleeg bij
twijfel de helpdesk.

X-zoeken
Hier geeft u aan dat u met een zoekvraag door meerdere databases tegelijk wilt
zoeken, en zo ja door welke catalogi dat moet. Voorwaarde hiervoor is dat er
binnen de verschillende databases zoekvelden zijn die dezelfde veldcode en index
hebben. Dit onderdeel wordt niet gebruikt door de Nederlandse klanten. Wilt u
meer informatie, neem dan contact op met de helpdesk.
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4
Sjablonen

Samenvatting
Sjablonen definiëren hoe de output van X-ref gepresenteerd wordt. De sjablonen
zijn onderverdeeld in Catalogus en Rapporten. De sjablonen voor de Catalogus
kunnen zelf eenvoudig worden aangemaakt/gewijzigd. Standaard worden enkele
sjablonen met het programma meegeleverd. De sjablonen kunnen behalve in
standaard modus, ook in XSL bewerkt worden, zodat deze verder op maat
gemaakt kunnen worden. Deze XSL bewerking valt buiten de scope van deze
handleiding. Heeft u hier vragen over, informeer dan bij de helpdesk.

In dit hoofdstuk wordt behandeld:
 Catalogus sjablonen
 Rapporten sjablonen
Voor een toelichting op de sjablonen die horen bij de diverse administratieve
modules (zoals bijvoorbeeld een leenbewijs of aanmaning), verwijzen we naar de
hoofdstukken 9, 10 en 11.
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Catalogus

De sjablonen voor de catalogus zijn per catalogus onderverdeeld in
 Korte presentatie
 Lange presentatie
 Print
De tabbladen worden hierna verder toegelicht.
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Korte presentatie

Kies in het dropdown menu eerst de juiste Catalogus. Het is mogelijk een nieuw
sjabloon te maken of een bestaande te verwijderen. Ook is het mogelijk om een
bestaand sjabloon te bewerken. Bij het bewerken van een sjabloon kan gekozen
worden uit de velden die gedefinieerd zijn voor deze catalogus bij Systeembeheer,
Catalogi zie pagina 31.
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Zowel Nieuw als Bewerken leiden naar bovenstaand scherm. In dit scherm is aan
te geven wat de naam van het sjabloon moet zijn. Dit kan een willekeurige naam
zijn, maar kan ook bestaan uit een combinatie van de veldcodes van de gebruikte
velden.
N.B. in Handleiding deel 3 Tonen scherm wordt toegelicht waarom een goede
naamgeving van belang kan zijn.
Uit het onderste deel van het scherm kunnen de velden gekozen worden in de
volgorde waarin ze getoond moeten worden in de korte presentatie. De volgorde
of de velden zelf zijn niet te wijzigen in dit scherm.Is iets fout geselecteerd dan
moet het sjabloon verwijderd en opnieuw gemaakt worden.
Nadat een sjabloon is opgeslagen krijgt deze automatisch een uniek nummer
toegekend. Dit nummer moet u onthouden om het sjabloon via Systeembeheer,
Weergaven, tabblad Sjablonen beschikbaar te stellen voor gebruik zie ook pagina
50.
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Lange presentatie

Kies in het dropdown menu eerst de juiste Catalogus. Het is mogelijk een nieuw
sjabloon te maken of een bestaande te verwijderen. Ook is het mogelijk om een
bestaand sjabloon te bewerken. Bij het bewerken van een sjabloon kan gekozen
worden uit de velden die gedefinieerd zijn voor deze catalogus bij Systeembeheer,
Catalogi zie pagina 31.
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Zowel Nieuw als Bewerken leiden naar bovenstaand scherm. In dit scherm is aan
te geven wat de naam van het sjabloon moet zijn. Dit kan een willekeurige naam
zijn.
Uit het onderste deel van het scherm kunnen de velden gekozen worden in de
volgorde waarin ze getoond moeten worden in de korte presentatie. De volgorde
van de velden is te wijzigen via de knoppen rechts in het scherm. Is een veld ten
onrechte in het bovenste deel gekomen, selecteer dan dit veld en klik op
Verwijder om het veld weer in het onderste deel van het scherm te krijgen. In het
onderste deel van het scherm staan de velden die voor deze catalogus wel
beschikbaar zijn, maar niet geselecteerd zijn voor deze lange presentatie.
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Nadat een sjabloon is opgeslagen krijgt deze automatisch een uniek nummer
toegekend. Dit nummer moet u onthouden om het sjabloon via Systeembeheer,
Weergaven, tabblad Sjablonen beschikbaar te stellen voor gebruik zie ook pagina
50.
Met de knop Wijzig XSL kan de achterliggende XSL code worden aangepast.
Hierdoor kunt u een sjabloon volledig naar eigen wens opmaken. Sjablonen die op
deze manier gewijzigd zijn krijgen een * achter de naam. Een sjabloon waarvan
eenmaal de XSL is aangepast, kan niet meer menu-gestuurd bewerkt worden. Het
scherm van pagina 59 komt dan niet meer in beeld voor dat specifieke sjabloon.
Via het menu Bestand kunt u van dit sjabloon eenvoudig een kopie maken als
Print sjabloon.
Let op: het wijzigen van sjablonen via de knop Wijzig XSL valt buiten onze
reguliere (gratis) helpdeskondersteuning! Bewerk dit dus alleen als u kennis heeft
van XML/XSL. Overleg anders met onze helpdesk over mogelijkheden die wij
kunnen bieden.

Print presentatie
De print presentatie kan op dezelfde manier gemaakt worden als de lange
presentatie. Zie voor een beschrijving pagina 58.
De print presentatie kan ook een kopie zijn van een bestaande lange presentatie.
Ga hiervoor naar het tabblad Lange presentatie, selecteer de te kopiëren lange
presentatie en klik op Bewerken en kies vervolgens in het menu voor Bestand.
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Rapportages

In dit scherm worden de sjablonen beheerd die bij de verschillende onderdelen
van het programma gebruikt kunnen worden. Hier kunnen nieuwe worden
aangemaakt of verwijderd en kunnen bestaande worden gewijzigd. Dit wijzigen
gebeurt in de XSL-code.
Een externe Rss feed kan met behulp van een sjabloon automatisch geimporteerd
worden in X-ref. Onder Systeembeheer -> Sjablonen -> Rapportages is een
tabblad geintroduceerd genaamd ImportRss.
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Hieronder staat een voorbeeld van een sjabloon:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<import_rss>
<sources viewid="1">
<source url="http://www.zorgvisie.nl/RSS-Nieuws-1.htm"
duplicate_field="LNK">
<item_container>item</item_container>
<item fieldcode="TTL">title</item>
<item fieldcode="LNK">link</item>
<item fieldcode="DESC">description</item>
</source>
<source url="http://www.nursing.nl/home/feed/rss/" duplicate_field="LNK">
<item_container>item</item_container>
<item fieldcode="TTL">title</item>
<item fieldcode="LNK">link</item>
<item fieldcode="DESC">description</item>
</source>
</sources>
</import_rss>
In dit voorbeeld worden de RSS feeds van www.zorgvisie.nl en www.nursing.nl
uitgelezen in de catalogus velden titel, link en description.
Het is mogelijk om de automatische import te simuleren en/of om de import
handmatig te starten.
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In de Configuration Manager kan de frequentie, dagen en uren van de
automatische RSS import ingesteld worden. Wordt u gehost, neem dan contact op
met de Servicedesk om dit in te stellen.

N.B. Het betreft hier sjablonen met een standaard indeling. Indien gewenst
kunnen deze sjablonen verder op maat gemaakt worden voor uw instelling. Neem
hiervoor vrijblijvend contact op met onze helpdesk.
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5
Basisscherm: overige onderdelen menu Systeembeheer

Samenvatting
Het menu Systeembeheer in het basisscherm bevat naast de mogelijkheden zoals
genoemd in de voorgaande hoofdstukken nog enkele andere instellingen:





Stopwoorden
Vertaaltabel
Eigen gegevens
X-ref Server

Stopwoorden

In dit onderdeel kunnen de stopwoorden worden ingesteld. Dit zijn woorden die
vervolgens bij sortering en indexering genegeerd worden.
N.B. Bij bijvoorbeeld het stopwoord a (Engels voor een) kan het ook gevolgen
hebben voor indexering van een auteur met een voorletter A.
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In het scherm kan een nieuw stopwoord gedefinieerd worden of kan een bestaand
stopwoord gewijzigd of verwijderd worden. Annuleren sluit dit scherm zonder
opslag van de gemuteerde gegevens. Update slaat aangepaste gegevens op. Via
New kan een nieuw stopwoord worden toegevoegd.
Let op: na het updaten van de Stopwoorden wordt de gehele catalogus opnieuw
herindexeerd. Dit gebeurd automatisch maar kan wel invloed hebben op
zoekacties/sortering die direct hierna worden uitgevoerd en op de snelheid van
het systeem.

Vertaaltabel
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In dit onderdeel worden de instellingen gedaan waarmee bepaalde karakters een
andere vertaling krijgen voor sortering en indexering.





Een karakter welke niet in deze tabel is opgenomen (kolom Van) (bijv.
nu meestal 45 het koppelteken) werkt op dezelfde manier voor de
indexen.
Als je 45 invoert met een 0 dan kan je het al dan niet gebruiken. Dus bij
een koppelteken is bijv. een ISBN te vinden via 90-23-1234-34 of via
9023123434.
Als je 45 invoert met 32, dan wordt wanneer het veld woord
geïndexeerd is dit opgesplitst in 90 23 1234 34 (4 indexingangen dan
dus) omdat het koppelteken vertaald wordt met een spatie.
Andere optie die gebruikt kan worden in de vertaaltabel is een ander
teken gebruiken, bijv. é (nr 233) moet vertaald worden als e (nr 69). Of
a (nr 97) moet vertaald worden als A (nr 65).

Let op: na het updaten van de Vertaaltabel wordt de gehele catalogus opnieuw
herindexeerd! Dit gebeurd automatisch maar kan wel invloed hebben op
zoekacties/sortering die direct hierna worden uitgevoerd en op de snelheid van
het systeem.

Eigen gegevens

In dit venster kunnen de gegevens in de kolom Value worden gewijzigd in de
eigen gegevens van de instelling/bibliotheek. Deze gegevens worden dan
automatisch geplaatst op alle uitgaande brieven.
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X-ref Server

Hier is te zien met welke database de X-ref Client verbinding heeft. Dit is vooral
van belang wanneer gewisseld wordt van host. U krijgt hierover dan instructies.
Let op: verander dit alleen wanneer dit door onze helpdesk is aangegeven! De
gevolgen door verkeerd gebruik van dit onderdeel vallen buiten onze reguliere
(gratis) helpdesk.
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6
Exporteren

Samenvatting
Via het menu Extra - Exporteren kunt u diversen onderdelen exporteren voor
gebruik buiten X-ref. Exporteren is mogelijk als u lid bent van de standaard groep
Systeembeheerders of als u lid bent van een groep die in de weergave rechten
heeft voor Admin Lite.

De volgende onderdelen worden hierna beschreven:






Documenten
Sjablonen
Gebruikers
Catalogi
Huidige zoekacties

Documenten
U dient vooraf een zoekset te selecteren, waarvan u de documenten wilt
exporteren. In het scherm Exporteren kunt u de schijf/map kiezen waar u het
exportbestand wilt opslaan. Dit kan via de knop met de … achter de balk van het
Export pad. U kunt ook kiezen voor het formaat waarin de export van documenten
moet plaatsvinden: XML of CSV. Indien u kiest voor CSV, dan moet u ook een
keuze maken voor het scheidingsteken.
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Linksonder verschijnt de voortgangsbalk tijdens het exporteren. Wanneer de
export is voltooid, verschijnt naast de voortgangsbalk de tekst Export klaar.
U kunt deze optie gebruiken voor eigen back-updoeleinden aangezien dit
exportbestand ook gebruikt kan worden voor de import van documenten.

Sjablonen
Kiest u bij Exporteren voor Sjablonen dan verschijnt onderstaand scherm. De
getoonde sjablonen zijn afhankelijk van de Sjablonen die beschikbaar zijn voor de
diverse administratieve modules zie ook hoofdstuk 9, 10 en 11. De sjablonen
worden getoond in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt.

Via de verschillende keuzes in het menu Bestand kunt u de sjablonen selecteren of
deselecteren voor de export.
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Dit levert een exportbestand in XML formaat op.
U kunt deze optie gebruiken voor eigen back-updoeleinden omdat dit
exportbestand ook gebruikt kan worden voor de import van sjablonen.
Let op: Het gaat hierbij dus niet om de sjablonen die voor de verschillende
catalogi zijn aangemaakt (zie pagina 54).

Gebruikers
Kiest u bij Exporteren voor Gebruikers dan verschijnt onderstaand scherm.

U kunt de gebruikers per groep selecteren in dit scherm en op die manier per
groep alle gebruikers exporteren.
Via de verschillende keuzes in het menu Bestand kunt u de groepen selecteren of
deselecteren voor de export.

Dit levert een exportbestand in XML formaat op.
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U kunt deze optie gebruiken voor eigen back-updoeleinden omdat dit
exportbestand ook gebruikt kan worden voor de import van gebruikers.

Catalogi
Kiest u bij Exporteren voor Catalogi dan verschijnt onderstaand scherm.

Via de verschillende keuzes in het menu Bestand kunt u de catalogi selecteren of
deselecteren voor de export.

Dit levert een exportbestand in XML formaat op.
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Let op: Voor de catalogi is geen importfunctie beschikbaar.

Huidige zoekacties
Kiest u nadat u (een aantal) zoekactie(s) heeft gedaan bij Exporteren voor Huidige
zoekacties dan verschijnt onderstaand scherm.

In het scherm Exporteren kunt u de schijf/map kiezen waar u het exportbestand
wilt opslaan. Dit kan via de knop met de … achter de balk van het Export pad.
Nadat de bestandsnaam is ingetypt klikt u op Exporteren.
Linksonder verschijnt de voortgangsbalk tijdens het exporteren. Wanneer de
export is voltooid, verschijnt naast de voortgangsbalk de tekst Export klaar.
U kunt deze optie gebruiken om een overzicht te maken van de gedane zoekacties
in geval van literatuuronderzoek, waarbij deze verantwoording noodzakelijk is.
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Dit levert een exportbestand in XML formaat op.

Let op: Voor de zoekacties is geen importfunctie beschikbaar.
Wilt u de zoekactie later opnieuw kunnen uitvoeren, dan is het raadzaam gebruik
te maken van de optie Bestand – Zoekacties zie handleiding deel 3.

Invoegen Externe applicaties en x-ref
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7
Importeren

Samenvatting
Via het menu Extra - Importeren kunt u diverse onderdelen importeren voor
verder gebruik in X-ref. Dit is alleen mogelijk als u lid bent van de standaard
groep Systeembeheerders.
De volgende onderdelen worden hierna beschreven:




Documenten
Sjablonen
Gebruikers

Documenten
U dient vooraf een importbestand beschikbaar te hebben die voldoet aan de eisen
van een van de beschikbare importformaten:




XREF-XML
XREF-CSV
PICA

Neem bij twijfel contact op met onze helpdesk.
De import vindt plaats in twee gedeelten. Eerst een deel voor selectie van het
importbestand en het juiste formaat van dit bestand. De documenten kunnen dan
geladen worden. Het tweede deel bestaat uit de selectie van de juiste
importmethode.
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Selecteer het importbestand via de knop met de … achter de balk van het Import
bestand. Kies daarna voor het formaat waarin de import van de documenten moet
plaatsvinden: XREF-XML, XREF-CSV of PICA. Indien u kiest voor CSV, dan
moet u ook een keuze maken voor het scheidingsteken. Klik op Laden.
Heeft u gekozen voor het PICA formaat, dan verschijnt een extra veld ANSI.
Selecteer dit voordat u op Laden klikt. U kunt dan uw originele exportbestand van
WINIBW gebruiken, zonder omzetting naar Unicode formaat.

Selecteert u Duplicaat controle, dan worden dubbele titels (op basis van
velddefinitie in Catalogi (zie pagina 31) niet geladen.
Tijdens het laden verschijnt naast de voortgangsbalk de tekst bezig met
importeren. Dit betreft de eerste fase van het importeren: het laden van de
documenten. Als dit klaar is verschijnt het volgende scherm. Een overzicht van de
te importeren documenten.
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Hier kunt u een unieke veld code selecteren (deze selectie overruled de instelling
Duplicaat controle bij Catalogi, zie pagina 76).
Voor PICA import moet deze code op PPN staan.
Vervolgens kan de Importeer methode worden aangepast. De volgende
mogelijkheden zijn beschikbaar:






Append
Create
Remove
Replace
ReplaceOrCreate

Append
Deze optie wordt gebruikt als de gegevens in het importbestand moeten worden
toegevoegd aan een bestaand document. Dit wordt gedaan op basis van de
geselecteerde veld code. Documenten uit het importbestand die niet overeen
komen met documenten in de catalogus worden overgeslagen.
Create
In dit geval worden nieuwe documenten aangemaakt gebaseerd op het
importbestand. De optie Unieke veld code wordt hier niet gebruikt. Alle
documenten uit het importbestand worden toegevoegd.
Remove
Bestaande documenten worden verwijderd en overschreven door de inhoud van
het import bestand op basis van de geselecteerde code bij Unieke veld code.
Documenten in het importbestand die op deze manier niet gematcht kunnen
worden, worden overgeslagen.
Replace
Bestaande inhoud in een document wordt overschreven door de inhoud uit het
importbestand, gebaseerd op de keuze bij de Unieke veld code. Documenten in
het importbestand die op deze manier niet gematcht kunnen worden, worden
overgeslagen.
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ReplaceorCreate
Bestaande inhoud in een document wordt vervangen door de inhoud in het
importbestand, gebaseerd op de veldkeuze bij Unieke veld code. Documenten die
wel in het importbestand voorkomen, maar niet in de catalogus staan, worden
alsnog toegevoegd.
De opties Remove en Replace lijken erg op elkaar. Bij de optie Remove wordt de
bestaande inhoud van het hele document eerst verwijderd. Bij Replace wordt
alleen de inhoud van het veld die ook in het importbestand staat, vervangen.
Velden die dus niet voorkomen in het importbestand blijven hun inhoud behouden.

Bent u klaar met de instellingen, klik dan op Importeren. Naast de voortgangsbalk
verschijnt de tekst: bezig met importeren. Als het importeren klaar is verschijnt
onderstaand scherm, dat een overzicht geeft van recordnummers die zijn
toegevoegd (Created IDs) of gewijzigd (Updated IDs).
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Dit rapport kunt u eventueel printen. Klikt u op Annuleren, dan bent u de
gegevens van dit rapport kwijt. Print biedt de mogelijkheid van printen naar een
printer of naar een programma. Bij de keuze voor printen naar een programma
volgt een volgende keuze: Browser of MS Word. Kies indien de koppeling met
Word binnen uw instelling niet soepel verloopt, voor Browser. U kunt dan het
bestand alsnog opslaan vanuit de browser, of alles selecteren en in Word plakken.

Klikt u op de knop Printer / Pagina instelling, dan krijgt u onderstaand scherm met
opties.
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De opties in dit scherm spreken grotendeels voor zichzelf en vertonen vergelijking
met de instellingen in Word. Deze worden in deze handleiding niet verder
uitgewerkt.

Sjablonen
Indien u beschikt over een goed import bestand voor sjablonen dan kunt u via
deze optie een sjabloon toevoegen aan X-ref.

Selecteer het importbestand via de knop met de … achter de balk van het Import
bestand. Klik daarna op Laden.

Kies daarna voor de juiste Importeer methode: Create of Replace. Bij Create
worden sjablonen uit het importbestand toegevoegd aan de eventueel bestaande
sjablonen. Bij Replace wordt een bestaand sjabloon met hetzelfde TemplateID
overschreven door de informatie uit het importbestand.Als de Importeer methode
gekozen is, klik dan op Importeren.
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Naast de voortgangsbalk, verschijnt de tekst Import compleet.

Gebruikers
Indien u beschikt over een goed import bestand voor gebruikers dan kunt u via
deze optie gebruikers toevoegen aan X-ref.

Kies het juiste Formaat: XREF-XML in het geval het een exportbestand uit X-ref
betreft of MAGISTER indien het een export bestand uit MAGISTER
(schooladministratie) betreft.
Klik daarna op Laden.
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Kies daarna voor de juiste Importeer methode: Create of Replace. Bij Create
worden gebruikers uit het importbestand toegevoegd aan de eventueel bestaande
gebruikers. Bij Replace wordt een bestaande gebruiker met hetzelfde ID of Login
overschreven door de informatie uit het importbestand.
Kies bij Unieke veld code voor ID of Login.
Als de instellingen zijn gedaan, klik dan op Importeren.
Naast de voortgangsbalk verschijnt de tekst: bezig met importeren. Als het
importeren klaar is verschijnt het import rapport (zie voorbeeld pagina 71), dat
een overzicht geeft van recordnummers die zijn toegevoegd (Created IDs) of
gewijzigd (Updated IDs).
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7
Indexeren

Samenvatting
Via het menu Extra - Indexeren kunt u een aantal systeembeheer taken uitvoeren
die te maken hebben met het indexeren van bestanden. Het betreft hier taken die u
op verzoek van de helpdesk kunt uitvoeren nadat er problemen zijn ontstaan met
het zoeken naar documenten.
Normaliter worden alle mutaties, zoals wijzigingen in records, stopwoordentabel
of vertaaltabel, direct door X-ref in de indexen verwerkt. Een enkele keer kan dit
proces verstoord worden (bijv. door wegvallende verbinding) en kan het nodig
zijn zelf een Herindexeer actie te starten. Welke nodig is hangt af van het
geconstateerde probleem.
Overleg altijd met de helpdesk voordat u dit scherm opent!!
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Indexeren

Document indexing queue:
U kunt alle documenten in de database (geldt dus voor alle catalogi ineens!),
opnieuw laten indexeren via de knop Herindexeer. Dit kan een enkele keer nodig
zijn. Normaliter is dit niet nodig omdat X-ref automatisch indexeert gelijk na een
wijziging. Met de knop Vernieuwen kunt u de voortgang van het aantal nog te
indexeren documenten volgen. Afhankelijk van de omvang van de database kan
dit proces enige tijd in beslag nemen. Het kan niet tussendoor gestopt worden.
Indexed documents count:
Het kan voorkomen dat er verschil is tussen het totaal aantal documenten en het
aantal geïndexeerde documenten. Via Toon is te zien of er een verschil is. Een
eventueel verschil kan via Synchroniseer worden bijgesteld.
Sql Index Fragmentation:
Dit betreft de fragmentatie van de SQL index op de server. Wanneer deze index
heel erg verspreidt staat op de schijf is het percentage hoog. Voor een betere
performance van X-ref zou het op een percentage <20% moeten staan.
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7
Leenscherm: Systeembeheer

Samenvatting
Via het leenscherm menu Systeembeheer kunt u een aantal instellingen doen
betreffende de Leen module.

De volgende onderdelen komen aan bod:






Sjablonen
Instellingen
Lenerscategorie
Veldnamen
Verwijderen

Sjablonen
De volgende soorten sjablonen zijn binnen de leenmodule beschikbaar:











Overdraft = Aanmaning
SecondClaim = 2e Aanmaning
ThirdClaim = 3e Aanmaning
ReceiptReturnedBooks = Bewijs geretourneerde boeken
ReceiptLoans = Uitleenbewijs
ReservedBook = Reservering
Available Book = Reservering beschikbaar
Loan Window = Leen venster
BorrowerCategoryStatistics = Statistieken Lenerscategorie
CatalogueSearchStatistics = Statistieken Catalogus
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Loan Report = Leenrapport
Loan Selected = Geselecteerde uitleningen
SelfLoan = Zelfleen
Reminder = Herinnering
AutoOverdraftReport = Rapportage automatische aanmaningen

Deze sjablonen verschillen van de Sjablonen – Rapportages die in het menu
Systeembeheer in het basisscherm staan. Bovenstaande sjablonen hebben alleen
betrekking op de uitvoer van gegevens uit de Leenmodule.
Deze sjablonen kunnen in bovenstaand scherm worden gewijzigd (Edit) met XSL
codering of verwijderd (Delete). Ook kunnen nieuwe gemaakt worden via New
(evt. aan de hand van de code van een ander sjabloon).
Het toevoegen van sjablonen kan ook via de Importeren optie, zie pagina 79.
De knop Update moet gebruikt worden om een wijziging in de keuze van
standaard sjabloon (vinkje onder Default Template) op te slaan.
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Via het scherm Lenen kan onder Bestand – (Bewerk en) Print gekozen worden
voor een aantal van deze sjablonen (per soort).

Via de Print knoppen in de knoppenbalk wordt het standaard sjabloon gekozen en
is deze differentiatie in sjabloon keuze niet mogelijk. Uiteraard kan daar wel
gekozen worden voor de verschillende soorten sjablonen: Aanmaningen, Bewijs
geretourneerd boek, Leenbewijs, Gereserveerd boek, Beschikbaar boek en
Lenerscherm.

De overige sjablonen kunnen geprint worden met gegevens uit X-ref via het menu
Extra.
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Instellingen
De instellingen zijn onder te verdelen in 4 delen:





Leenperiode
Aanmaning
Leeninstellingen
Zelf uitleen
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Leenperiode
Bij de leenperiode kan de instelling worden gedaan voor het aantal dagen dat een
document standaard uitgeleend mag worden afhankelijk van de gekozen optie,
kort, normaal of lang. Intern en extern verwijzen hier naar de leencategorie van
een lener. Op die manier kan onderscheid gemaakt worden tussen interne leners
en eventueel (externe) leners met andere leenprivileges.
Indien u (standaard) wilt kunnen uitlenen tot een bepaalde datum, kunt u ook
kiezen voor Lenen tot (N) voor normale uitleningen of Lenen tot (S) voor de korte
uitleningen. Deze datum verschijnt dan als retourdatum bij alle uitleningen die
gedaan worden met deze instelling en staat ook onderin de statusregel vermeld.

Als het veld Loanperiod in uw (leen)weergave beschikbaar is kunt u in uw
catalogus een S of een L vermelden bij de publicaties die u standaard voor een
korte (short) dan wel respectievelijk lange (long) periode wilt uitlenen. U hoeft dit
bij de uitlening dan niet opnieuw aan te geven, maar kunt gebruik maken van de
snelle registratiemethode voor uitlenen (zie deel 3 van de handleiding).
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Aanmaning

Voor het versturen van aanmaningen kunt u een instelling doen voor het uitstel in
dagen, d.w.z. een uitlening wordt niet eerder aangemaand dan de retourdatum +
het aantal dagen uitstel.
Ook kan een instelling worden gedaan voor de interval in dagen. Dit houdt in dat
een tweede of volgende aanmaning 10 dagen (zie het voorbeeldscherm hierboven)
na de vorige aanmaning verstuurd zal worden om leners de kans te geven in de
tussenliggende tijd het geleende terug te brengen.
Voor gebruik tweede en derde herinnering sjablonen kan gekozen worden indien
men een afwijkende inhoud in die brief wenst. Deze sjablonen zijn terug te vinden
via Systeembeheer – Sjablonen in het Lenenscherm.
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Leeninstellingen

Standaard exemplaar nr. 1 kiest als standaard exemplaarnummer altijd eerst 1
tenzij dit nummer al is uitgeleend. De exemplaarnummers staan in de
exemplaartabel die gekoppeld is aan een record (zie deel 3 handleiding).
Verleng periode zelfde als voorgaande periode geeft wanneer deze optie is
geselecteerd bij een verlenging eenzelfde aantal dagen als leenperiode, als bij de
oorspronkelijke uitlening.
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Reeds verlopen uitlening is geannuleerd of opnieuw uitgeleend. Deze optie geeft,
indien geselecteerd, een melding over de tijd dat een publicatie te laat is wanneer
de uitlening geannuleerd of verlengd wordt.

Toon gebruikerscommentaar levert indien voor een gebruiker informatie is
toegevoegd bij het tabblad Informatie bij Gebruikersinstellingen, een melding op.
Deze melding is alleen zichtbaar in de X-ref Client in het Lenenscherm en bij de
Gebruikersinstellingen. Zie hiervoor zowel bovenstaand als volgend scherm.
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Bewaar geretourneerde uitleningen houdt een archief bij van uitleningen die
inmiddels retour zijn. Dit is noodzakelijk voor de statistiekfunctie van X-ref. U
kunt de geretourneerde uitleningen eventueel via Leenscherm – Systeembeheer –
Verwijderen – Geretourneerde uitleningen vanaf een bepaalde datum alsnog
verwijderen.
RFID mode geactiveerd is een van de instellingen die nodig is om de RFID
koppeling te activeren. Hiermee kan een eindgebruiker zelf uitlenen. Heeft u
hierin interesse neem dan contact op met onze helpdesk. Als deze optie is
geselecteerd verschijnt standaard een vinkje voor de optie Activeer RFID op deze
computer onder Bestand in het Leenscherm. Dit laatste is per computer in te
stellen.
Max. aant. res. is het maximaal aantal reserveringen die een gebruiker gelijktijdig
mag hebben.
Zelf uitleen
Max. aant. verl. is het maximaal aantal keren dat een boek door iemand zelf
verlengd mag worden voordat het terug moet naar de bibliotheek.
Uitstel voordat verlengen verboden is, is het aantal dagen dat maximaal tussen
retourdatum en verlengdatum mag zitten. Is iemand later met het zelf verlengen
dan moet deze persoon eerst met het geleende terug naar de bibliotheek.
Via het menu Help is een contextafhankelijke handleiding op te vragen.
Alle wijzigingen dienen bevestigd te worden met de knop Toepassen. Daarna kan
het scherm gesloten worden via de knop Sluiten.

Lenerscategorie
In dit scherm kunnen eventueel verschillende leen categorieën worden gemaakt of
verwijderd. Deze categorieën zijn verder van belang voor het gebruik van de
gedifferentieerde statistieken en bij het gedifferentieerd versturen van
aanmaningen.
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Via het menu Bestand kunnen alle leners van een bepaalde categorie in één keer
verwijderd worden. Vooraf moet de desbetreffende categorie waarvan u de leners
wilt verwijderen, geselecteerd worden.

U krijgt nadat u hiervoor gekozen hebt alsnog een waarschuwingsmelding.

Indien een lener in deze categorie nog actieve uitleningen of reserveringen heeft
staan, zal deze niet verwijderd worden.
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Bij naam kunt u een naam opgeven van maximaal 30 posities.
N.B. Indien erboven een categorie geselecteerd is, dan zal een bestaande
categorienaam gewijzigd worden als u de naam wijzigt.Als dit niet de bedoeling
is, klik dan eerst op de knop Nieuw.
Indien u Intern selecteert dan geeft u hiermee aan dat voor deze categorie leners
standaard de leenperiode van Intern zoals aangegeven bij de Leeninstellingen (zie
pagina 90) gehanteerd moeten worden. Is deze optie niet geselecteerd dan wordt
deze categorie leners automatisch gelabeld als externe leners en gelden voor hen
de leenperiodes van externe leners (zie pagina 90).
Als Standaard bij een categorie geselecteerd is, dan betekent het dat die categorie
de standaard categorie is wanneer een nieuwe lener/gebruiker aan het systeem
wordt toegevoegd. Er kan maar één categorie de standaardcategorie zijn.
Alle wijzigingen moeten worden opgeslagen door te klikken op de knop
Toepassen.
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Veldnamen

Door in de kolom Value andere omschrijvingen te typen kunt u de veldnamen in
de presentatie van de uitleningen/reserveringen naar eigen wens aanpassen.
Hierna ziet u het resultaat van bovenstaande acties. De Self loan text is alleen te
zien als deze optie is gekozen bij Instellingen (zie pagina 90).
Na een wijziging in bovenstaand scherm dient u zowel dit scherm als het
Leenscherm te sluiten en het Leenscherm opnieuw te starten om de wijzigingen te
zien.
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Verwijderen
Hierbij zijn er twee opties:
 Verwijderen Geretourneerde uitleningen
 Verwijderen Statistieken

96

Bij het verwijderen van geretourneerde uitleningen worden uitleningen die
ingeleverd zijn voor de datum die wordt ingetypt, verwijderd uit het archief. Ze
tellen dan niet meer mee voor statistieken etc.

Hierna verschijnt een melding dat dit is uitgevoerd.

Je kunt ook besluiten om de statistieken ouder dan een bepaalde datum te
verwijderen uit het systeem.
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10
Periodicascherm: Systeembeheer

Samenvatting
Via het Periodicascherm menu Systeembeheer kunt u een aantal instellingen doen
betreffende de tijdschriftenadministratie module.

De volgende onderdelen komen aan bod:





Sjablonen
Ontvangstcontrole
Instellingen
Budgetten

Sjablonen
De volgende soorten sjablonen zijn binnen de Periodica module beschikbaar:









PeriodicaLetter = Tijdschrift brief
PeriodicaEconomy = Budgetoverzicht
PeriodicaComplaint = Tijdschrift klacht
PeriodicaWindow = Tijdschrift venster
CirculationList = Circulatie
PeriodicaSelected = Geselecteerde tijdschriften
Suppliers = Leveranciers
PeriodicaReport = Periodicarapport
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Deze sjablonen verschillen van de Sjablonen – Rapportages die in het menu
Systeembeheer in het basisscherm staan. Bovenstaande sjablonen hebben alleen
betrekking op de uitvoer van gegevens uit de Periodicamodule.
Deze sjablonen kunnen in bovenstaand scherm worden gewijzigd (Edit) met XSL
codering of verwijderd (Delete). Ook kunnen nieuwe gemaakt worden via New
(evt. aan de hand van de code van een ander sjabloon).
Het toevoegen van sjablonen kan ook via de Importeren optie, zie pagina 79.
De knop Update moet gebruikt worden om een wijziging in de keuze van
standaard sjabloon (vinkje onder Default Template) op te slaan.
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Via het scherm Periodica onder Bestand en/of (Bewerk en) Print kan gekozen
worden voor een aantal van deze sjablonen (per soort).

Via de Print knoppen in de knoppenbalk wordt de standaard sjabloon gekozen en
is deze differentiatie in sjabloon keuze niet mogelijk. Uiteraard kan daar wel
gekozen worden voor de verschillende soorten sjablonen: Tijdschrift brief,
Tijdschrift venster, Tijdschrift klacht en Circulatie.

Ontvangstcontrole
Er zijn twee methoden van ontvangstcontrole:



Dagelijks
Alle aanmaningen

Indien gekozen wordt voor de optie Dagelijks, dan wordt gekeken naar
tijdschriften waarbij Ja is geselecteerd bij de alarm optie bij de gegevens van het
tijdschrift.
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Om dit te bekijken: selecteer een tijdschrift en klik op de knop Tijdschrift
gegevens (zie ook handleiding deel 3).
De knop Alarm is actief wordt automatisch geselecteerd tijdens het registreren
van een nieuwe aflevering als het aantal ontvangen afleveringen minder is dan het
aantal verwachte afleveringen. Overigens moet de optie Ja onder Alarm dan
geselecteerd zijn.
N.B.Dit alarm moet overigens handmatig worden gedeselecteerd.
Wordt gekozen voor Alle aanmaningen dan wordt de datum in het veld Volgend
nummer vergeleken met de datum van vandaag.
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Instellingen

In dit scherm kan gekozen worden of bij het veld Vorige nummers alleen een
nummer van de aflevering of het nummer van de aflevering inclusief de datum
van ontvangst genoteerd moet worden.
False betekent dat zowel het nummer van de aflevering als de datum van
ontvangst genoteerd worden.

True houdt in dat alleen een nummer van een aflevering genoteerd wordt.
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Budgetten
In dit scherm kunnen de budgetten die van belang zijn voor Periodica worden
ingevoerd.

Vul bij de Naam een passende naam/omschrijving in voor het budget en druk op
Maken. De verschillende budgetten verschijnen vervolgens in alfabetische
volgorde in het scherm erboven (zie de volgende afbeelding).
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Bestaande budgetten kunnen zo aangevuld worden met nieuwe door op de knop
Nieuw te drukken. Ook kunnen ze verwijderd of na selectie gemuteerd worden. In
het geval van een mutatie moet u op de knop Toepassen drukken.
Via het menu Bestand is een overzicht te printen van de getoonde of van de
geselecteerde budgetten. Afhankelijk van de sjablonen die hiervoor beschikbaar
zijn kan bij deze optie vervolgens nog gekozen worden voor het soort sjabloon
(zie onderstaand voorbeeld met een Nederlands nummer 22 en Engelstalig
sjabloon nummer 57)

N.B. Deze budgetten werken onafhankelijk van de budgetten bij de bestelmodule.
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11
Bestelscherm: Systeembeheer

Samenvatting
Via het Bestellen scherm menu Systeembeheer kunt u een aantal instellingen doen
betreffende de bestelmodule.

De volgende onderdelen komen aan bod:



Sjablonen
Budgetten

Sjablonen
De volgende soorten sjablonen zijn binnen de Periodica module beschikbaar:








PurchaseOrder = Bestel brief
PurchaseComplaint = Klacht brief
PurchaseAcquisition = Bestellijst
PurchaseEconomy = Budgetoverzicht
PurchaseWindow = Bestelscherm
PurchaseSelected = Geselecteerde bestellingen
Suppliers = Leveranciers
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Deze sjablonen verschillen van de Sjablonen – Rapportages die in het menu
Systeembeheer in het basisscherm staan. Bovenstaande sjablonen hebben alleen
betrekking op de uitvoer van gegevens uit de Bestelmodule.
Deze sjablonen kunnen in bovenstaand scherm worden gewijzigd (Edit) met XSL
codering of verwijderd (Delete). Ook kunnen nieuwe gemaakt worden via New
(evt. aan de hand van de code van een ander sjabloon).
Het toevoegen van sjablonen kan ook via de Importeren optie, zie pagina 79.
De knop Update moet gebruikt worden om een wijziging in de keuze van
standaard sjabloon (vinkje onder Default Template) op te slaan.
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Via het scherm Bestellen onder Bestand en/of (Bewerk en) Print kan indien
beschikbaar gekozen worden voor een aantal van deze sjablonen (per soort).

Via de Print knoppen in de knoppenbalk wordt de standaard sjabloon gekozen en
is deze differentiatie in sjabloonkeuze niet mogelijk. Uiteraard kan daar wel
gekozen worden voor de verschillende soorten sjablonen: Bestelbrief, Klacht
brief, Bestellijst, Bestelscherm.

Budgetten
In dit scherm kunnen de budgetten die van belang zijn voor de Bestelmodule
worden ingevoerd.
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Vul bij de Naam een passende naam/omschrijving in voor het budget en druk op
Maken. De verschillende budgetten verschijnen vervolgens in alfabetische
volgorde in het scherm erboven (zie de volgende afbeelding).

Bestaande budgetten kunnen zo aangevuld worden met nieuwe door op de knop
Nieuw te drukken. Ook kunnen ze verwijderd of na selectie gemuteerd worden. In
het geval van een mutatie moet u op de knop Toepassen drukken.
Via het menu Bestand is een overzicht te printen van de getoonde of van de
geselecteerde budgetten. Afhankelijk van de sjablonen die hiervoor beschikbaar
zijn kan bij deze optie vervolgens nog gekozen worden voor het soort sjabloon.

N.B. Deze budgetten werken onafhankelijk van de budgetten bij de Periodica
module..
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12
Structuur programma

Samenvatting
Er zijn diverse niveaus te onderscheiden in het programma. In het onderstaande
schema zijn deze niveaus met hun bijzonderheden weergegeven. Het onderdeel
BIBL, 999 is op alle niveaus uitgewerkt, maar het niveau van de sjablonen en xsl
code gelden voor alle weergaven.
Onder de stippellijn staat de MS SQL Database. Deze valt buiten het reguliere
(functionele) beheer van X-ref. Zelf aangemaakte catalogi, views en sjablonen etc.
vallen buiten de reguliere ondersteuning van de X-ref helpdesk.

Schema
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13
Structuur standaard catalogi

Samenvatting
X-ref wordt met een aantal standaard catalogi afgeleverd. Om de veelzijdigheid
qua mogelijkheden te laten zien en om gelijk met de software te kunnen werken
wordt een BIBL en NAW catalogus meegeleverd. De BIBL catalogus is geschikt
voor een import vanuit PICA wanneer het bestand volgens een
j-download is gemaakt.

BIBL
Veldcode
ABS
ANN
AUT
BAR
BCL
BEZ
BRO
CAT
CON
COR
EDI
EPC
EXA
EXC
EXE
EXJ
EXU
GTR
IMP
ISB
ISP
ISS
JOU
JVP
KTT
MAI
MAT

Veldnaam
Abstract
Annotatie
Auteur
Barcode
Basiscode
Aanwezig
Bron
Catalogusnr.
Congres
Corporatie
Editie
Class. code
Opmerkingen
Collatie, ex
Editie, ex
Jaar, ex
Uitleencode
GOO-trefw.
Impressum
ISBN
ISBD-titel
ISSN
Journaalnr.
Jaar
Korte titel
E-mail
Materiaal

Index
Woord
Woord
Regel
Woord
Woord
Woord
Woord
Regel
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
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Zoekvelden combinatie
ABS
ANN
AUT, COR
BAR
BEZ
BRO

COR

EXA

EXU
IMP
ISB
ISS
JVP

MAT

OLR
PAG
PAO
PPN
PRY
RKS
RUB
SGL
SIG
SYS
TRF
TTZ
UFT
UIT
URL

Online res.
Collatie
Persoon
PPN
Prijs
Reeks
Rubriek
Sigle-nr.
Vindplaats
NLM-code
Trefwoord
Titel
Uniforme titel
Uitgever
URL

Woord
Woord
Woord
Regel
Regel
Woord
Regel
Regel
Woord
Woord
Woord

OLR

Veldcode
ADR
ANN
HOM
MAIL
NAA
PAD
PLA
TEL
POS
MOB

Veldnaam
Bezoekadres
Opmerkingen
Homepage
E-mailadres
Naam
Postadres
Plaats
Telefoon
Postcode
Mobiel nummer

Index
Woord
Woord
Regel
-

Zoekvelden combinatie

PPN
RKS
RUB
SIG
SYS
TRF
BRO, TTZ, RKS

URL

NAW
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ANN

NAAA

POS

14
Voorbeelden sjablonen

Samenvatting
X-ref wordt met een aantal standaard sjablonen afgeleverd. Bij de update van
versie 4.0.50 is een nieuwe set van deze sjablonen beschikbaar gesteld via de
website. Hierna volgen een aantal voorbeelden van deze sjablonen/brieven.

Lenen
Leenbewijs
CHIRURGIE
DWARS DR
Testlaan 1
2341 CH Rotterdam

Datum: 8-11-2010
Betreft: Leenbewijs
Geachte heer of mevrouw DR,
U heeft de volgende titel(s) geleend:
Surgery of the foot and ankle
Titel:
Mann, Roger A.Coughlin, Michael J
Auteur:
Leendatum: 15-1-2002
Retourdatum: 14-2-2002

Wilt u de titel(s) uiterlijk op de aangegeven retourdatum retourneren.
Wilt u een titel verlengen, neem dan contact op met de bibliotheek.
Met vriendelijke groet,
X-ref Nederland
Bert van de Glind
Stationsplein 45
Postbus 2341 3000 CH Rotterdam
Tel: 0900-2359733
Fax: 0900-2359733
Mail: info@x-ref.nl
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1e Rappel
CHIRURGIE
DWARS DR
Testlaan 1
2341 CH Rotterdam

Datum: 8-11-2010
Betreft: 1e Rappel

Geachte heer of mevrouw DR,
Uit onze administratie is gebleken dat u nog een of meerdere leningen open heeft staan.
De leentermijn hiervan is reeds verstreken.
Wij verzoeken u onderstaande titel(s) zo spoedig mogelijk te retourneren.
Wilt u de leentermijn verlengen, neemt u dan contact op met de bibliotheek.
De titel(s) gemarkeerd met een sterretje kunnen niet worden verlengd.
Surgery of the foot and ankle
Titel:
Mann, Roger A.Coughlin, Michael J
Auteur:
Vindplaats: CB : WE 880 Co 99 Su 1-2
Leendatum: 15-1-2002
Retourdatum: 14-2-2002

Met vriendelijke groet,
X-ref Nederland
Bert van de Glind
Stationsplein 45
Postbus 2341 3000 CH Rotterdam
Tel: 0900-2359733
Fax: 0900-2359733
Mail: info@x-ref.nl
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Reservering

CHIRURGIE
DWARS DR
Testlaan 1
2341 CH Rotterdam

Datum: 8-11-2010
Betreft: Reservering

Geachte heer of mevrouw DR,
Wij hebben voor u de volgende titel(s) gereserveerd:

Titel:
Auteur:

Surgery of the foot and ankle
Mann, Roger A.Coughlin, Michael J

Zodra de titel(s) beschikbaar is ontvangt u hiervan bericht.
Met vriendelijke groet,
X-ref Nederland
Bert van de Glind
Stationsplein 45
Postbus 2341 3000 CH Rotterdam
Tel: 0900-2359733
Fax: 0900-2359733
Mail: info@x-ref.nl
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Bestellen
Bestelling abonnement

SCHELTEMA, HOLKEMA, VERMEULEN

Datum: 8-11-2010
Betreft: Bestelling abonnement

Geachte heer of mevrouw SCHELTEMA, HOLKEMA, VERMEULEN,
Wij willen graag het volgende abonnement bij u bestellen.
Titel:

Chronic lateral instability of the foot / Louwerens, Jan
Willem Karel / 90-9009429-6

Wij ontvangen graag een bevestiging van deze bestelling
Met vriendelijke groet,
X-ref Nederland
Bert van de Glind
Stationsplein 45
Postbus 2341 3000 CH Rotterdam
Tel: 0900-2359733
Fax: 0900-2359733
Mail: info@x-ref.nl
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Boekbestelling

SCHELTEMA, HOLKEMA, VERMEULEN
T.a.v. JUDY HALBERTSMA
Koningsplein 12
1900 DC Amsterdam Postbus 235

Datum: 8-11-2010
Betreft: Boekbestelling

Geachte heer of mevrouw JUDY HALBERTSMA,
Wij willen graag de volgende titel(s) bij u bestellen:

Titel:

Aantal:

Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid :
wetgeving en jurisprudentie / [tekst: S. Foks ; red.: L.
Hoogendijk ... et al.]. - 1e dr. - Amsterdam :
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA,
1993. - 5
1

Met vriendelijke groet,
X-ref Nederland
Bert van de Glind
Stationsplein 45
Postbus 2341 3000 CH Rotterdam
Tel: 0900-2359733
Fax: 0900-2359733
Mail: info@x-ref.nl
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Klacht bestelling

SCHELTEMA, HOLKEMA, VERMEULEN
T.a.v. JUDY HALBERTSMA
Koningsplein 12
1900 DC Amsterdam Postbus 235

Datum: 8-11-2010
Betreft: Klacht bestelling

Geachte heer of mevrouw JUDY HALBERTSMA,
Wij hebben de volgende titel(s) bij u besteld, maar nog niet ontvangen:

Besteldatum: 19-6-2001
Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid :
wetgeving en jurisprudentie / [tekst: S. Foks ; red.:
Titel:
L. Hoogendijk ... et al.]. - 1e dr. - Amsterdam :
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
NIA, 1993. - 5
Aantal:
1
Met vriendelijke groet,
X-ref Nederland
Bert van de Glind
Stationsplein 45
Postbus 2341 3000 CH Rotterdam
Tel: 0900-2359733
Fax: 0900-2359733
Mail: info@x-ref.nl
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15
Helpdesk

Samenvatting
In deze handleiding staat de procedure voor het gebruik van onze gratis helpdesk
en wordt aangegeven welke informatie de helpdesk nodig heeft voor een goede en
snelle afhandeling van uw vraag. Ook wordt uitgelegd hoe het ticketsysteem
werkt voor klanten. Hoe kan je een ticket aanmaken en terugzoeken. Bij elk
onderdeel staat een aantal afbeeldingen om aan te geven hoe het eruit moet zien.
Het ticketsysteem is bedoeld om de telefoon- en e-mail berichten voor de
helpdesk van X-ref te stroomlijnen. Bovendien kan door ingebruikname van dit
systeem dubbel werk (o.a. bijhouden klantgegevens) worden voorkomen.

Procedure helpdesk
Vanaf maandag 29 oktober wordt het nieuwe ticketsysteem Zendesk in gebruik
genomen voor vragen, verzoeken, problemen en klachten met betrekking tot Xref. Het oude ticketsysteem is vanaf deze datum niet meer te gebruiken. Ook
wordt het e-mail adres waar u naar kunt e-mailen met vragen aangepast naar
servicedesk@ingressus.nl. Wanneer u een bericht stuurt naar bovenstaand e-mail
adres wordt er een ticket aangemaakt. Vervolgens krijgt u een automatische mail
met het verzoek u te registreren. Klikt u op de link dan verschijnt onderstaand
scherm en kunt u een account aanmaken.
Dit is niet verplicht maar als u dit wel eenmalig doet dan kunt u al uw
openstaande aanvragen bekijken en gebruik maken van alle nieuwe
functionaliteiten.
Verder is de servicedesk ook via het web te bereiken op
https://ingressus.zendesk.com. Via deze site kunt o.a. u de forums raadplegen, een
aanvraag indienen en uw bestaande aanvragen controleren. Om uw bestaande
aanvragen te controleren dient u geregistreerd te zijn. Dit kan direct vanuit de
hoofdpagina (rechtsboven) of wanneer u op Uw bestaande aanvragen controleren
klikt. Een servicedesk medewerker zal uw registratie in behandeling nemen en u
koppelen aan de juiste instelling.
U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen via 010-2060260.
Al reeds openstaande tickets
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Het is mogelijk dat u al tickets heeft openstaan bij de servicedesk. Al deze
openstaande tickets zijn meegenomen in het nieuwe systeem maar komen niet in
de rapportages voor. Dit met als reden dat deze tickets vaak wensen voor updates
bevatten en/of openstaan bij een derde partij en hierdoor een afwijkende
doorlooptijd hebben. Wanneer u geregistreerd bent, en de servicedeskmedewerker
u gekoppeld heeft aan de juiste organisatie, dan kunt u al uw openstaande tickets
inzien en commentaar toevoegen.
Nieuwe functionaliteiten
Het nieuwe ticketsysteem bevat allerlei nieuwe mogelijkheden. Hieronder volgt
een overzicht van deze nieuwe functionaliteiten.
Uw bestaande aanvragen controleren
Wanneer u bent ingelogd kunt u al uw openstaande aanvragen bekijken en
voorzien van commentaar. Ook kunt u de doorlooptijd controleren.
Forums
Standaard ziet u de volgende 4 forums:
- Het laatste nieuws, in dit forum houden servicedeskmedewerkers u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt hier zelf geen artikelen toevoegen.
- Help elkaar, hier kunt u zelf tips & tricks aandragen richting andere X-ref
gebruikers. Ook kunt u hier vragen stellen over X-ref aan mede- gebruikers en
servicedeskmedewerkers.
- Veelgestelde vragen, in dit forum worden de meest voorkomende vragen
uiteengezet en worden workarounds en vervolgstappen beschreven. U kunt hier
zelf geen artikelen toevoegen.
- Wensen voor updates, hier worden de vastgestelde wensen voor updates, zoals
aangedragen door de X-ref gebruikersraad, weergegeven. U kunt ook zelf ideeën
voorstellen, becommentariëren en stemmen op wensen voor updates.
Mobiele versie
Zendesk is ook mobiel en via een tablet te benaderen via
https://ingressus.zendesk.com. Ook hier kunt u inloggen, aanvragen indienen,
openstaande aanvragen bekijken en commentaar toevoegen. Ook zijn hier de
forums beschikbaar.
Abonneren
U kunt uzelf op ieder forum en artikel abonneren. Wanneer er een nieuw artikel
geplaatst wordt of wanneer er een artikel wordt aangevuld krijgt u een notificatie.
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Verdere ontwikkelingen
Er is nog veel meer mogelijk met Zendesk. De komende maanden zullen nieuwe
mogelijkheden stapsgewijs geintroduceerd worden. Deze mogelijkheden worden
onder andere aangekondigd via het forum Het laatste nieuws. Hou dit forum dus
goed in de gaten!
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