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1. Introductie 
 

Wat is X-ref 5? 

Vanaf X-ref 5 is een geheel vernieuwde web interface geïntroduceerd. De nieuwe web interface werkt 

direct op desktop computers, tablets en mobiele telefoons. Er wordt gebruik gemaakt van Bootstrap. 

Bootstrap is de meest populaire HTML, CSS en JS framework voor het ontwikkelen van 'responsive' 

mobiele websites. 

Hoe kan ik hier gebruik van maken? 

Momenteel worden klanten die gebruik maken van X-ref hosting overgezet naar de nieuwste versie van X-

ref. Na de upgrade is het mogelijk om gebruik te gaan maken van de nieuwe web interface. 

Ik heb al een webportaal. Wat moet ik doen? 

De nieuwe web interface kan gebruikt worden naast de bestaande webportaal. De twee sites kunnen 

dus naast elkaar gebruikt worden. Het gebruik van de nieuwe web interface is verder optioneel. Het 

is dus niet verplicht om het bestaande portaal te migreren naar de nieuwe site. 

Wat zijn de mogelijkheden? 

Naast de gebruikelijke bugfixes biedt X-ref 5 de mogelijkheid om een catalogus aan te bieden via de 
nieuwe web interface. Met de web interface is het verder mogelijk om via het web: 
 
- gebruikers en groepen te beheren; 
- velden te beheren; 
- tabellen te beheren; 
- weergaven, sjablonen en de site te beheren; 
- records toe te voegen, muteren en verwijderen; 
- alerts in te stellen; 
- de huisstijl van de site aan te passen; 
- bestanden te uploaden en te koppelen aan records; 
- een responsive portaal te bouwen; 
 
Hoe maak ik gebruik van de nieuwe web interface? 
 
Als X-ref naar versie 5 geüpgraded is dan kan de nieuwe web interface gebruikt gaan worden. Geef 
hiervoor door aan de ServiceDesk voor welke catalogus de nieuwe web interface ingesteld kan 
worden. Het enige wat wij nodig hebben is het catalogus nummer. 
 
Stopt hiermee de ontwikkeling van de X-ref cliënt?  
 
Nee. De X-ref cliënt software wordt nog steeds onderhouden en nieuwe functionaliteiten worden 
toegevoegd en ontwikkeld. In X-ref 5 zijn de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd in de X-
ref cliënt: 
 
- tabellen(csv) kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden; 
- de administrator kan meerdere regels uit een X-ref tabel verwijderen; 
- de 'print catalogus' functie is uitgebreid. In het overzicht wordt nu ook vermeld aan welke weergave 
een veld gekoppeld is; 

http://www.x-ref.nl/hosting.html
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- de 'speed index' is toegevoegd. Het is mogelijk om deze te koppelen aan weergave specifieke 
velden. Voor deze velden worden de resultaten sneller getoond. Dit is handig in combinatie met het 
verfijnpanel; 
 
 
X-ref cliënt en Citrix 
 
X-ref maakt normaliter gebruik van ClickOnce om gebruikers zelf hun X-ref cliënt te laten 
upgraden. ClickOnce is een techniek ontwikkeld door Microsoft. Wat ClickOnce doet is het verpakken 
van de inhoud van de ClientDesktop map op de server publiceren op een webpagina: 

 
De X-ref cliënt kan dan geïnstalleerd worden door op Install te klikken. Iedere keer wanneer een X-ref 
cliënt gestart wordt op de lokale computer wordt de versie gecontroleerd met de versie op de server. 
Als op de server een nieuwere versie aanwezig is dan wordt het upgrade proces gestart. 
In een virtuele omgeving is bovenstaande niet mogelijk en dient een aparte X-ref cliënt map 
(gedeeld) aangeboden te worden aan de eindgebruikers van de X-ref cliënt. Als een organisatie 
gebruik maakt van Citrix ziet het upgrade proces er als volgt uit: 
 
 
Stappen Ingressus 
1. backup maken van de SQL databases; 
2. website stopzetten in IISManager; 
3. updaten van de software en SQL databases herindexeren; 
4. website starten en controleren; 
5. X-ref cliënt software map aanmaken; 
6. X-ref cliënt software map opsturen naar de ICT contactpersoon. 
 
 
Stappen eigen ICT 
1. X-ref cliënt software map aanbieden via een netwerkshare; 
of 
2. X-ref cliënt software map deployen als package. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ClickOnce
http://x-ref.nl/faq/
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De X-ref cliënt software kan aangeboden worden door de map om te zetten naar een package. Hoe u 
dit doet hangt af van de software die hiervoor gebruikt wordt binnen de instelling. Ingressus kan 
hierbij verder niet ondersteunen. 
 
X-ref is een softwareprogramma, 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. 
 
X-ref maakt gebruikt van 2 SQL databases. Een hoofddatabase en een temp database. De temp 
database bevat de index data. De hoofddatabase alle overige informatie zoals de titelbeschrijvingen 
en de webpagina’s. Tijdens een upgrade gebeuren er twee dingen: 
 
 
1. De database structuur wordt veranderd. Tabellen, kolommen en procedures worden toegevoegd 
en/of verwijderd en/of aangepast; 
 
2. De installatie map van de klant wordt op de server overschreven door de standaard installatie 
map. 
 
Mochten er problemen ontstaan tijdens een upgrade dan kunnen de SQL databases teruggezet 
worden vanaf de backup. Hetzelfde geldt voor de installatie map. 
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2. Server features 
 

Onderstaande server features moeten aan staan voor X-ref 5. 
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Optioneel kan de URL rewrite module voor IIS gebruikt worden voor het instellen van bepaald gedrag 

voor de website. Zie https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
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3. Installatie X-ref 5 web component 

Met de introductie van X-ref 5 is de mogelijkheid toegevoegd om een nieuwe web interface te 
gebruiken om een responsive website op te bouwen. 

Hieronder staan de benodigde stappen om de nieuwe web interface te activeren. 

1. Open op de server de configuration manager; 

 

  

http://blog.x-ref.nl/wp-content/uploads/2015/10/01.png
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2. Klik vervolgens op het onderdeel Web ver5 settings; 

 

3. Klik op de Add… knop 
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4. Vul het nummer in van de catalogus in waar omheen de nieuwe responsive site gebouwd 
wordt en klik op Save. Wilt u meerdere catalogi ontsluiten via de nieuwe site kies dan ook 
voor Multiple catalogues mode. U krijgt dan later de mogelijkheid om te kiezen welke 
catalogi gebruikt worden bij het aanmaken van weergaven; 
   
 

5. Een nieuwe map wordt aangemaakt in de installatiemap genaamd ClientWebVer5; 
 

 
 

6. Navigeer binnen deze map naar App_Data; 
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7. Klik met uw rechtermuis op het bestand MyDatabase#1.sdf en kies voor Eigenschappen; 

 

 
 

8. Voeg de gebruiker IIS_IUSRS toe en geef deze volledig beheer rechten; 
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9. Sluit alles af en open IIS-Beheer; 
 

10. Voeg een nieuwe site toe; 
 

 
 

11. Geef een sitenaam op en vul onder Fysiek pad de locatie in van de ClientWebVer5 map. Als u 
een certificaat heeft geïnstalleerd dan kunt u ook kiezen voor https; 
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12. Browse naar de nieuw aangemaakte site toe in uw browser of kies in IIS-Beheer voor Door 
Website bladeren; 
 

 
 

13. Als de site draait ziet u een gekleurde balk verschijnen en de url wordt aangevuld met /#!/. 
De nieuwe website is nu actief en kan verder geconfigureerd worden. De vervolgstappen 
kunnen allemaal vanuit de browser uitgevoerd worden. 
 

 
 

Let op! Als je nog gebruik maakt van Windows Server 2008 dan dient de volgende regel toegevoegd 

te worden in de web.config in de ClientWebVer5 map. 

<system.webServer> 

   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>  

 </system.webServer> 
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4. Opbouwen nieuw webportaal 

 
1. Pas de URL aan door /#!/ te vervangen door /admin/ 

 

 

2. Log in met uw systeembeheer account van X-ref; 

 

3. U bent nu ingelogd in het admin gedeelte van de nieuwe webmodule. In het linkermenu is 
een onderverdeling gemaakt in: 

• Gebruikers (Users) 

• Velden (Fields) 

• Weergaven (Views) 

• Componenten (Components) 
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• Notificaties (Alerts) 

• Instellingen (Settings) 

• Voorkant (Front end) 
 
Bij stap 3 van de installatie is aangegeven welke catalogus gekoppeld wordt aan de nieuwe 
site. Hierdoor worden automatisch de gebruikers en velden meegenomen naar de nieuwe 
webmodule. De weergave(n), sjablonen en de site zelf moeten wel opnieuw gemaakt 
worden; 
 

4. Begin door bij Settings de (standaard) taal te kiezen en eventueel Library mode aan te zetten 
en klik op Save. Library mode is nodig als u statusgegevens per titel wilt weergeven 
(uitgeleend, gereserveerd, aantal exemplaren enzovoorts). De overige opties worden later 
ingesteld.; 

 
 

5. Klik op Views en maak een nieuwe weergave aan door op de knop Create a new view te 
klikken. Geef de weergave een naam en klik op Save. Als eerder, bij stap 3 van de installatie, 
gekozen is voor Multiple catalogues mode dan verschijnt hier ook de mogelijkheid om een 
catalogus te kiezen; 
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6. De weergave heeft nu een naam en een ID gekregen. Het is nu mogelijk om de weergave in 
te richten. Klik hiervoor op de knop Edit onder Action; 
 

 
7. U kunt nu de weergave gaan inrichten. Er zijn 6 tabbladen, namelijk: 

• Algemeen (General) 

• Toon velden (View Fields) 

• Opmaakprogramma (Editor) 

• Rechten (Permissions) 

• Zoekvelden (SearchFields) 

• Sjablonen (Templates) 
 

8. Op het tabblad General kunt u eventueel later de gekozen naam aanpassen onder Name. De 
Short name kunt u gebruiken om een specifieke weergave aan te roepen via de url, 
bijvoorbeeld http://mijnwebsite/view/naamview/#!. Het is dus mogelijk om meerdere 
weergaven te bouwen voor de catalogus waarbij de rechten en sjablonen anders zijn. De 
optie Search filter kunt u gebruiken om zoekresultaten uit te sluiten. Dit kan per veld. Als u 
voor het veld vindplaats (veldcode SIG) een filter wilt zetten voor de waarde WM500 dan vult 

http://mijnwebsite/view/naamview
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u in: SIG WM500. Alleen records waar in het veld vindplaats de waarde WM500 in 
voorkomen worden nu getoond. Onder Default sorting geeft u aan hoe en op welke velden 
gesorteerd wordt. U kunt ook aangeven of er oplopend of aflopend gesorteerd dient te 
worden. Verder kunt u een menu (website structuur) koppelen aan de weergave en 
aangeven of leeninformatie getoond dient te worden bij de uitgebreide presentatie van een 
record. Dit doet u door het vinkje te zetten bij Display loan copy info; 
 

 
 
9. Het tabblad View Fields wordt gebruikt om aan te geven, per veld, of het veld doorzocht mag 

worden; 
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10. Het tabblad Editor bevat alle beschikbare velden binnen de weergave en of deze mogen 

voorkomen wanneer u een record bewerkt. Standaard wordt de Field order getoond. Hier 
geeft u de volgorde van de velden aan door deze te slepen. Velden uitsluiten kunt u doen 
door de velden te slepen naar het blok Not in editor.  

 
Eigenschappen van de velden kunt u bekijken en aanpassen door op Field properties te 
klikken. De lijst met beschikbare velden wordt getoond. In de kolom Field code wordt de 
veldcode weergegeven. Deze is niet aanpasbaar.  
 
De Field name geeft de gebruikersvriendelijke naam weer. Ook deze is hier niet meer 
aanpasbaar. Wilt u een veld aanpassen dan klikt u op de knop Edit in de meest rechterkolom.  
 
In het veld Default value kunt u een standaard waarde invullen die altijd gezet wordt bij een 
nieuwe record.  
 
Het veld Mask wordt gebruikt om een bepaalde logica in de invoer af te dwingen. 
Bijvoorbeeld als de inhoud van een veld altijd uit 10 getallen moet bestaan.  
 
Als een veld verplicht ingevuld moet worden dan zet u een vinkje bij het veld Mandatory. 
 
Als laatste kunt u per veld aangeven of een tabel aan het veld gekoppeld moet worden. Kies 
de juiste tabel uit het dropdown menu.  
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11. Middels het tabblad Permissions regelt u de rechten per gebruikersgroep. Rechten die u kunt 

aanpassen zijn: 

• Zoeken (Search) 

• Muteer alle documenten (Edit all documents) 

• Muteer groepsdocumenten (Edit group member documents) 

• Muteer eigen documenten (Edit own documents) 

• Bestanden (Files) 

• Lenen (Loan) 

• Importeer / exporteer (Import / export) 

• Verwijder alle documenten (Delete all documents) 
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• Verwijder groepsdocumenten (Delete group member documents) 

• Verwijder eigen documenten (Delete own documents) 
 
De groep systeembeheerders heeft standaard alle rechten. Dit is niet aanpasbaar.  

 
 

12. Het tabblad SearchFields bevat de virtuele velden en de velden die doorzicht kunnen worden 
met het virtuele veld. Van oudsher is dit het veld met veldcode BI.  
 

 
 

13. Via het laatste tabblad Templates kiest u de sjablonen voor de korte en lange presentatie en 
de header. De daadwerkelijke inhoud van de sjablonen wordt elders aangemaakt. Hier kiest 
u dus alleen wat de standaard sjablonen worden voor de specifieke weergave. Sjablonen 
kunnen achteraf ingesteld worden. 
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14.  Klik op Components en vervolgens op Templates om nieuwe sjablonen toe te voegen of 
bestaande sjablonen te wijzigen. Er zijn 5 soorten sjablonen: 

 

 
 

• DocList – sjabloon voor de korte presentatie / resultatenlijst 

• SingleDoc – sjabloon voor de uitgebreide presentatie 

• Header – hier wordt het logo gekozen en of de login knop zichtbaar moet zijn 

• Alert – dit zijn de gekozen zoekacties waarop gebruikers zich kunnen abonneren  

• Report - printsjabloon 
 

15. Klik op New Template onder DocList om de velden te kiezen die worden getoond in de 
resultatenlijst. Geef het sjabloon een naam en klik op Default. Nu wordt voorbeeldcode 
getoond die u kunt aanpassen naar wens. Binnen de tag <report-button 
templates=”1,2,3”>Print report</report-button> kunt u aangeven of en zo ja welke 
printsjablonen getoond moeten worden in de resultatenlijst.  

 
Binnen de tag <go-button> geeft u het zoekscherm id aan. Dit maakt het mogelijk voor uw 
eindgebruikers om vanuit de resultatenlijst direct opnieuw te zoeken. 
 
Binnen de tag <result-table> kiest u de veldcodes waarvan de inhoud getoond moet worden. 
Klik op Save na het aanpassen van de waarden.  
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16. Klik op New Template onder SingleDoc om de velden te kiezen die worden getoond in de 

uitgebreide presentatie van een record. Geef het sjabloon een naam en klik op Default. Nu 
wordt voorbeeldcode getoond die u kunt aanpassen naar wens. Binnen de tag <result-table> 
kiest u de veldcodes waarvan de inhoud getoond moet worden. Weet u niet wat de  
veldcodes zijn waar u uit kunt kiezen? Gebruik dan de knop Add field to template + en een 
keuzelijst verschijnt met nog niet gekozen veldcodes en omschrijvingen. Selecteer vervolgens 
het veld wat u wilt toevoegen en klik op Select. 
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17. De template Header wordt gebruikt voor de informatie bovenaan de website. Denk hierbij 

aan het logo, de tekst op het tabblad (naam van de site), het wel of niet tonen van de inlog 
knop en tekst en de footer van de pagina (wat op iedere pagina onderaan geplaatst wordt). 

 

 
 
 

18. De Alert template wordt gebruikt voor het versturen van e-mails voor attenderingen uit de 
catalogus. De daadwerkelijke alerts worden elders aangemaakt. Middels de template kunt u 
de standaard e-mail tekst aanpassen naar uw smaak en aangeven uit welke velden 
informatie verstuurd wordt. Tussen de <h1> tags vult u de titel van de e-mail in. Tussen de 
<p> tag vult u een begeleidende tekst in. Onderaan kunt u uw website url invullen. Dit wordt 
weer gebruikt in de e-mail om eindgebruikers direct naar de attenderinglijst te laten gaan.  

 
Bovenaan tussen de <!-- --> tags vult u de te tonen veldcodes in en geeft u een onderwerp  
voor de te versturen e-mail op. 
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19. De Report template stelt u in staat om eindgebruikers een uitdraai te laten maken van een 
zoekresultaat. U gebruikt hiervoor de tag <result-table codes> en vult hier de te tonen 
veldcodes in. 
 

 
 

20. Na het aanmaken en definiëren van de templates kunt u voor deze templates kiezen in de 
weergave instellingen. Zie stap 25. U kiest vervolgens per template welke standaard (default) 
gebruikt wordt (in het geval van meerdere templates) en of de template beschikbaar moet 
zijn voor een specifieke weergave (included). 
 

 
 

21. De tweede optie onder Components is Menus. Het menu is vergelijkbaar met de Portalmaker 
module van de X-ref cliënt. Middels het menu kunt u een nieuw, responsive, webportaal 
opbouwen. Om te beginnen kiest u voor Components -> Menus en vervolgens voor Create a 
new menu. 
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22. Geef het menu een naam en klik op Create menu 

 

 
 

23. Nadat het menu aangemaakt is verschijnt links een begin van de structuur van het te bouwen 
webportaal. Alleen de zogenaamde root is zichtbaar. De root is het beginpunt van de site. Dit 
is het allerhoogste niveau. Vanuit de root worden alle ander pagina’s aangemaakt. 
 

 
 

24. Selecteer links de root en klik op New node. Een node is het beginpunt van een webpagina. U 
kiest eerst per node wat voor soort pagina u wilt gebruiken. Mocht u een node willen 
verwijderen kies dan voor Delete node. Let op, als u een node verwijderd dan is dit niet meer 
terug te draaien. 
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25. Nadat u heeft gekozen voor New node verschijnt bovenstaand scherm. Een nieuw menu item 
is aangemaakt en hier kiest u wat voor soort pagina aangemaakt dient te worden. U heeft de 
keuze uit: 

• Web pagina (Web page) 

• Zoeken (Search) 

• User Loan (Leningen) 

• Zoekgeschiedenis (History) 

• Creëer nieuw document (Create a new document) 

• Ga naar URL (Go to URL) 

• Bladwijzers (Bookmarks) 

• Menu knop (Head) 

• Formulier (Form) 
 

Enkele van deze pagina’s zijn vooraf gedefinieerd. Denk aan de zoekgeschiedenis pagina of 
de zoekpagina. Andere pagina’s zijn volledig vrij om in te vullen. Hieronder wordt per pagina 
een voorbeeld gegeven van hoe deze ingesteld kan worden.  
 

 
 

26. De Web page wordt gebruikt om webpagina’s en te maken en te beheren. Pagina’s die 
aangemaakt worden als Web page bevatten een simpele editor. Hiermee kunt u onder 
andere kleuren aanpassen, tekst vet maken, kopjes plaatsen, foto’s invoegen enzovoorts. Via 
de knop Broncode kunt u de achterliggende html bekijken en eventueel ook hier 
aanpassingen doorvoeren. In tegenstelling tot de admin module is de editor volledig in het 
Nederlands. Dit is gekoppeld aan de gekozen taal bij Settings (stap 16).  
 
Deze pagina’s worden in de praktijk het meest gebruikt om content te plaatsen en beheren 
op het webportaal.  
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27.  De Search pagina wordt gebruikt om het zoekformulier in te stellen. Hier kiest u de velden 
waarbinnen gezocht kan worden en eventuele tabellen waarmee eindgebruikers kunnen 
zoeken. Ook is het mogelijk om vooraf te verfijnen. Klik op de knop Default om 
voorbeeldcode te genereren. Hieronder staat ook een vooraf gedefinieerd zoekformulier: 
 
<zero-hits-message>Niets gevonden!</zero-hits-message> 
<search-form> 
<field-search> 
 <search-field fieldCode="BI" label="Vrij zoeken"></search-field> 
 <search-field fieldCode="TTL" label="Titel"></search-field> 
   <search-field fieldCode="AUT" label="Auteur"></search-field> 
 <search-field autoSuggest="true" fieldCode="TRF" label="Trefwoord"></search-field> 
 <dropdown fieldCode="MAT" label="Materiaalsoort" tableId="7"></dropdown> 
</field-search> 
<br /> 
<p>Limiteer het zoeken tot:</p> 
<facet-search andOr="OR"> 
 <facet-field search="MAT Boeken">Boeken</facet-field> 
 <facet-field search="MAT Tijdschriften">Tijdschriften</facet-field> 
</facet-search> 
<br /> 
<search-button>Zoeken</search-button> 
</search-form> 
 
In bovenstaand voorbeeld kan gezocht worden via de velden Vrij zoeken, Titel, Auteur, 
Trefwoord en Materiaalsoort. Verder staat de autosuggestie optie aan voor het veld 
Trefwoord. Voor Materiaalsoort wordt gebruikt gemaakt van een tabel. De eindgebruikers 
kunnen dus kiezen voor de waarden die in de tabel staan. 
 
De melding die getoond wordt wanneer er geen zoekresultaten zijn is Niets gevonden!. 
 
Verder wordt onderaan de mogelijkheid geboden om vooraf te filteren op het veld 
Materiaalsoort. De mogelijkheden zijn om alleen te zoeken op boeken of tijdschriften. 
 
Het is mogelijk om direct HTML en javascript in een Search pagina te plaatsen. Dit kan handig 
zijn als u dit makkelijker vindt werken. 
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28. De User loan pagina kan gebruikt worden wanneer eindgebruikers moeten inloggen. Via de 
pagina krijgen zij inzicht in de huidige leningen en reserveringen. Ook wordt de mogelijkheid 
geboden om een verlenging aan te vragen of een reservering te verwijderen. Hieronder staat 
een voorbeeld van een User loan pagina: 
 
<h3>Mijn leningen</h3> 
<zero-loans-message>U heeft geen leningen</zero-loans-message> 
<my-loans-table codes="CheckBox,TTL,AUT,LoanDate,ReturnDate" 
widths="10%,30%,20%,20%,20%"  headers="#,Titel,Auteur,Datum lening,Retour 
datum"></my-loans-table> 
<reloan-button>Verlengen</reloan-button> 
<br> 
<h3>Mijn reserveringen</h3> 
<zero-reservations-message>U heeft geen reserveingen</zero-reservations-message> 
<my-reservations-table codes="CheckBox,TTL,AUT,Queue,ReserveDate" 
widths="10%,30%,20%,20%,20%"  
headers="#,TitelAuteur,Wachtrij,Reserveringsdatum"></my-reservations-table> 
<reserve-button>Verwijder reservering</reserve-button> 
 

 
 

29. De History pagina houdt de zoekgeschiedenis bij van eindgebruikers. Via deze pagina is het 
mogelijk om sets van zoekresultaten te combineren. Hieronder staat een voorbeeld van een 
ingestelde History pagina: 
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<h3>Mijn zoekgeschiedenis</h3> 
<br> 
<history-switch-button>Toon/Combineer/Verwijder</history-switch-button> 
<delete-history-button>Verwijder zoekgeschiedenis</delete-history-button> 
<combine-history-button>Combineer</combine-history-button> 
<search-history-table codes="QueryID,Hits,Query,Action" widths="10%,10%,70%,10%" 
headers="Id,Hits,Query,Actie" buttons="Toon,Combineer,Verwijder"></search-history-table> 
<br> 
 
En hoe dit er uit ziet op het webportaal: 
 

 
 
Het id is oplopend en staat voor het nummer van het zoekresultaat. Onder hits staat het 
aantal treffers. In de kolom query staat de zoekterm(en) en onder actie wordt aangegeven 
wat u kunt doen. Met de knop toon gaat u rechtstreeks naar het zoekresultaat. Klikt u 
bovenaan op Combineer dan kunt u zoeksets combineren tot een nieuwe zoekset. Via de 
knop Verwijder kunt u zoeksets verwijderen. 
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30. De Create a new document knop wordt gebruikt om nieuwe records aan te maken via de 
browser. U kunt een nieuw record aanmaken net zoals in de X-ref cliënt. Er hoeft verder niets 
geconfigureerd te worden. 
 

 
 

31. Wilt u een link maken naar een externe website vanuit het menu zelf? Dan gebruikt u de 
optie Go to url en vult u de link naar de externe website in. 
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32. De Bookmarks pagina wordt gebruikt voor de leenaanvragen. Hier geeft u aan hoe het 
aanvraagformulier ingesteld dient te worden. De Bookmarks pagina bestaat uit meerdere 
onderdelen. In het bovenste gedeelte, wat start met de tag <zero-bookmarks-message> en 
eindigt met de tag <catalogue-id>, vult u de statusmeldingen in. Bijvoorbeeld de tekst die 
getoond wordt wanneer een aanvraag niet verstuurd kon worden. 
 
Het onderdeel <first-page> is de zogenaamde tussenpagina tussen het selecteren van de 
titels en het aanvragen. Op deze tussenpagina kunnen eindgebruikers de titels zien die 
geselecteerd zijn en eventueel titels nog verwijderen.  
 
Het onderdeel <second-page> is het aanvraagformulier. Hier kunt u het aanvraagformulier 
aanpassen naar uw wens. Het is mogelijk om eindgebruikers te verplichten om bepaalde 
waarden in te vullen zoals bijvoorbeeld een geldig emailadres.  
 
Het onderdeel <email> bevat de opmaak van het ingevulde aanvraagformulier. Hier kunt u 
het onderwerp aanpassen van de leenaanvraag emails die bij de bibliotheek binnenkomen. 
 
Het onderdeel <email-receipt> is optioneel. Wilt u de eindgebruiker laten weten dat een 
aanvraag is binnengekomen en hiervoor een email, geautomatiseerd, terugsturen dan vult u 
dit onderdeel in.  
 
Hieronder staan een voorbeeld van een vooraf gedefinieerde Bookmarks pagina: 
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<zero-bookmarks-message><H3>U heeft geen leenaanvragen</H3></zero-bookmarks-
message> 
<mail-failed-message><h3><font color="red">De leenaanvraag kon niet verstuurd 
worden</font></h3></mail-failed-message> 
<mail-ok-message><h3>De leenaanvraag is verstuurd</h3></mail-ok-message> 
<mail-sending-message><h3>De leenaanvraag wordt verstuurd..</h3></mail-sending-
message> 
<delete-after-sent>false</delete-after-sent> 
<catalogue-id></catalogue-id> 
 
<first-page> 
 <h3>Gekozen titels</h3> 
 <result-table codes="DeleteBookmark,TTL,AUT,SIG" widths="5%,50%,35%,10%" 
headers="#,Titel,Auteur,Vindplaats"></result-table> 
 <delete-all-button>Verwijder selectie</delete-all-button> 
 <next-button>Ga naar het aanvraagformulier</next-button> 
</first-page> 
 
<second-page> 
 <h3>Aanvraagformulier</h3> 
 <form> 
 <input makeSender="false" sendReceipt="false" label="Email" type="email" 
name="Email" invalid="Vul uw e-mailadres in"></input> 
 <input label="Naam" type="text" name="Name" required="true" invalid="Vul uw 
naam in"></input> 
 <input label="Opmerkingen" type="message" name="Message"></input> 
 <button>Verzenden</button> 
 </form> 
</second-page> 
 
<email> 
 <!--codes="TTL,AUT,SIG" mail-title="Leenaanvraag" --> 
 <p>Ingevuld aanvraagformulier</p> 
 <div data-from-form=""></div> 
 <table title-description=""></table> 
</email> 
 
<email-receipt> 
 <!--mail-title-receipt="Leenaanvraag ontvangen" --> 
 <p>Dank u voor de leenaanvraag. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt.</p> 
 <email_that_was_sent></email_that_was_sent> 
</email-receipt> 
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33. Een Header gebruikt u als u een menuknop wilt aanmaken zonder inhoud. Hieronder kunt u 
weer nieuwe pagina’s plaatsen. Het enige wat u invult is de naam van de menuknop. 
 

 
 

34. De laatste optie is Form. Met deze pagina kunt u zelf een formulier instellen. Denk 
bijvoorbeeld aan een formulier voor het aanvragen van een literatuuronderzoek. U kunt zelf 
aangeven wat ingevuld dient te worden. Net zoals bij het Bookmarks formulier is het 
mogelijk om een bevestigingsemail automatisch te laten versturen richting de eindgebruiker. 
 

 
 

Hieronder staat de voorbeeldcode voor een formulier: 
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<mail-failed-message><h3><font color="red">Email kon niet verstuurd 
worden</font></h3></mail-failed-message> 
<mail-ok-message><h3>Email verstuurd.</h3></mail-ok-message> 
<mail-sending-message><h3>Email versturen...</h3></mail-sending-message> 
<first-page> 
 <h3>Eigen formulier</h3> 
 <form> 
 <input label="Email" type="email" name="Email" invalid="Vul een geldig emailadres 
in"></input> 
 <input label="Name" type="text" name="Naam" required="true" invalid="Vul uw 
naam in"></input> 
 <input label="Message" type="message" name="bericht"></input> 
 <button>Verstuur email</button> 
 </form> 
</first-page> 
 
<email> 
 <!--mail-title="Mail from website" --> 
 <p>Eigen formulier</p> 
 <div data-from-form=""></div> 
</email> 
 
<email-receipt> 
 <!--mail-title-receipt="Thank you." --> 
 <p>Dank u voor de email.</p> 
 <email_that_was_sent></email_that_was_sent> 
</email-receipt> 
 

35. Na het instellen van de website structuur en eventuele inhoud is er nog 1 optie beschikbaar 
onder Components namelijk Tables. Hier kunt u nieuwe tabellen toevoegen of bestaande 
tabellen aanpassen naar wens. 
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Dit werkt hetzelfde als in de X-ref client. Eerst maakt u een nieuwe tabel aan en vervolgens 
klikt op op Edit. U krijgt dan de mogelijkheid om aan te geven wat het maximaal aantal 
karakters is voor de waarden in de tabel. Met de knop New row voegt u een waarde toe aan 
de bestaande tabel. 
 

 
36. Sinds versie 5.4 is het mogelijk om een attendering in te stellen vanuit de catalogi. Eerder, bij 

stap 18, is de achterliggende template ingesteld.  
 

 
 
 

Klik links in het menu op Alerts om de daadwerkelijke alerts in te stellen. Er zit geen limiet op 
het aantal alerts die u kunt instellen. De alerts maken gebruik van CCL zoekacties. Via de 
knop Create a new alert gaat u naar het scherm om de alert te configureren. Met de knop 
Delete / Edit kunt u een bestaande alert verwijderen of aanpassen. 
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37. Bovenstaand scherm verschijnt wanneer u een nieuwe alert aan maakt. In het veld Name 

geeft u een naam op voor de alert. In het veld query vult u de zoekactie in waarop de alert 
gebaseerd wordt. Hier vult u bijvoorbeeld in EXA: AWL2016? als u een alert wilt maken voor 
alle aanwinsten voor 2016. Ieder veld kan de basis vormen voor een alert.  
 
Bij Interval geeft u aan hoe vaak er gezocht worden op de ingestelde zoekactie. Dit is ook de 
interval voor het versturen van de alert e-mails richting de gekozen eindgebruikers. 
 
Bij Template kiest u de e-mail template voor de alert, zie stap 18. Het is mogelijk om voor 
iedere alert een andere e-mail template te gebruiken.  
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Als laatste geeft u aan vanuit welke weergave de alert verstuurd dient te worden. Dit doet u 
door te kiezen voor de weergave via de knop View. 
Het veld Last execution geeft aan wanneer de alert voor het laatst is uitgevoerd. Het veld  
Count geeft aan hoe vaak de alert verstuurd is. 
 
Alerts zijn te koppelen aan individuele gebruikers of aan een zelf aangemaakte gebruiker die 
de alert e-mails vervolgens verder distribueert, bijvoorbeeld via My-toc of een distributielijst.  
Via het linkermenu kiest u de gebruiker die de alert mag ontvangen en selecteer de alert(s). 
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5. Ontwerp site  
De nieuwe web interface werkt direct op desktop computers, tables en mobiele telefoons. Er wordt 

gebruik gemaakt van Bootstrap3. Bootstrap is de meest populaire HTML, CSS en JS framework voor het 

ontwikkelen van 'responsive' mobiele websites. 

Voor de presentatie van data wordt gebruikt gemaakt van AngularJS. AngularJS is een open-source 

web applicatie framework die onderhouden wordt door Google en de community zelf. 

Bootstrap gaat uit van een zogenaamd grid systeem. U kunt zelf aangeven hoe het grid er uit komt te 

zien. Er zijn altijd 12 kolommen. U kiest zelf hoeveel verschillende kolommen gebruikt worden.   

 

In bovenstaand voorbeeld wordt bijvoorbeeld op de tweede regel gekozen voor een kolom van 8 

breed en een kolom van 4 breed. Het scherm is dus in twee delen gesplitst. Beide blokken kunnen 

apart content bevatten. Bijvoorbeeld tekst in het blok van 8 breed en linkjes in het blok van 4 breed. 

In platte HTML ziet dat er als volgt uit: 

<div class="container-fluid"> 
 <div class="row"> 
  <div class="col-md-8">Tekst 
  </div> 
  <div class="col-md-4">Linkjes 
  </div> 
 </div> 
</div> 

Het voordeel van een grid systeem is dat dit zich automatisch aanpast aan de breedte en lengte van 

het scherm. Op een mobiel, dus een klein scherm, wordt het blok van 8 breed kleiner weergegeven 

en het blokje van 4 breed staat er niet meer naast maar onder het blok van 8. Bootstrap zorgt er dus 

voor dat je maar 1 pagina of website hoeft te maken die goed werkt op een mobiele telefoon, tablet 

en op de monitor. 

Via de site www.layoutit.com/build kunt u experimenteren met het gridsysteem en snel een pagina 

ontwerpen. Bent u tevreden over het ontwerp dan klikt u bovenaan op Download -> Continue non 

logged in. U krijgt nu een scherm te zien met de platte HTML code. Deze kunt u weer plakken in een 

webpagina via de knop Broncode (stap 25).  

Er zijn ook veel voorbeelden van code en uitleg te vinden op de site van Bootstrap zelf. Rechts kunt u 

browsen naar het onderdeel waar u in geinteresseerd bent.  

http://www.layoutit.com/build
http://getbootstrap.com/css/

