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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 vindt u:
 Wat is X-ref?
 Overzicht van de handleiding
 Contact opnemen met Ingressus BV

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
data-opslag 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.
Een gedetailleerde uitleg van de nieuwe mogelijkheden, verbeteringen, bugfixes
en hoe deze zijn in te stellen is ook te vinden op
https://ingressus.zendesk.com/home.

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 gaat in op de installatieprocedure en daarmee samenhangende
instellingen. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:











Hoofdstuk 1 geeft een introductie op deze software en de handleiding
Hoofdstuk 2 gaat in op de voorbereiding
Hoofdstuk 3 beschrijft de installatie van X-ref4
Hoofdstuk 4 beschrijft de instellingen in SQL
Hoofdstuk 5 beschrijft de instellingen in de Configuration Manager van
X-ref4
Hoofdstuk 6 beschrijft de instelling van de rechten op de X-ref map
Hoofdstuk 7 beschrijft de instellingen in IIS
Hoofdstuk 8 beschrijft de installatieprocedure van de X-ref Client
Hoofdstuk 9 beschrijft de overige benodigde instellingen
Hoofdstuk 10 bevat een beschrijving van de basis instellingen die na
aanschaf van de software moeten worden gedaan
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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 ook aan ons stellen via het helpdesksysteem.
Telefoon: 010 - 2060260
E-mail: servicedesk@ingressus.nl
Procedures en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden via het
servicedesk portaal op https://ingressus.zendesk.com of op onze website:
www.x-ref.nl

6

2
Voorbereiding

Samenvatting
In dit deel krijgt u stap voor stap instructies over het installeren van X-ref. Het is
uiterst belangrijk om deze stappen in de juiste volgorde uit te voeren.
Na het doorlopen van de volledige installatieprocedure is zowel de Serversoftware
als de Clientsoftware geïnstalleerd. Mocht u bij de installatie problemen
ondervinden, raadpleeg dan s.v.p. eerst de FAQ rubriek op ons servicedesk portaal
alvorens contact op te nemen met onze helpdesk.
In dit hoofdstuk vindt u:
 Voorbereidende installaties

Voorbereidende installaties
Voor de installatie van X-ref dient u te zijn ingelogd op de computer met
beheerdersrechten.
Voordat u X-ref installeert dienen de volgende componenten al geïnstalleerd te
zijn op de server(s):





”Internet Informations Services (IIS)
“Microsoft .NET Framework 2.0“
“SQL Server 2008”
“SQL Server Management Studio”
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Verder dient de Server de volgende onderdelen en rollen geïnstalleerd te hebben.
Functies:



Toepassingsserver
Webserver met onderstaande Functieservices
o ASP.NET
o .NET uitbreidbaarheid
o ASP
o ISAPI Extensies
o ISAPI Filters

Onderdelen:



.Net Framework 3.0 Functies
Windows Powershell

De componenten dienen in deze volgorde geïnstalleerd te zijn. Heeft u deze
componenten niet geinstalleerd dan moet u deze componenten installeren in de
genoemde volgorde.
Voor documentatie met betrekking tot de installatie van bovenstaande
componenten verwijzen wij u naar de documentatie van de leverancier.
Op X-ref Clients dient minimaal Microsoft .Net Framework 2.0 geïnstalleerd
te zijn.
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3
X-ref installatie

Samenvatting
In dit hoofdstuk de basis voor de volledige installatie, het opstarten van het .msi
bestand.

X-ref installatie
X-ref wordt geïnstalleerd met Microsoft Installer files (MSI).
Stap 1. Open de map Installatiefiles op de meegeleverde CD-ROM en dubbel klik
op de file ”Setup_4_0_XX.msi”
Het volgende venster zal openen:
(het uiterlijk kan afhankelijk van uw Windows versie verschillen van het getoonde venster)

Stap 2. Selecteer de locatie waar u X-ref wilt installeren.
Stap 3. Selecteer afhankelijk van wat u wilt voor everyone of just me.
Stap 4. Klik op volgende (next) en wacht tot de installatie afgerond is.
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4
SQL Server

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de handelingen met betrekking tot de SQL server
beschreven.
In dit hoofdstuk vindt u:
 SQL Server instellingen
 Attach databases
 X-ref gebruiker aanmaken
 X-ref gebruiker database rechten

SQL server instellingen
Stap 5.
De authentificatie mode van SQL server moet zo ingesteld zijn dat Windows
authentificatie mode en SQL server authentificatie toegestaan is.
Is dit niet het geval volg dan stap 5, is dit wel het geval sla dan stap 5 over en ga
verder met stap 6 op de volgende pagina.
Ga naar Start  Alle programma’s  Microsoft SQL Server 2008 SQL server
management studio.

Klik op Connect.
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Klik met de rechtermuis op naam server\SQLExpress en vervolgens op Properties.

In het volgende scherm kies voor Security.
Kies dan voor SQL server and Windows Authentication mode.

Klik onderin op OK en sluit het programma af.
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De SQL server moet zo ingesteld zijn dat zgn. remote connections zijn toegestaan. Is dit niet
het geval volg dan stap 6. Is dit reeds zo ingesteld dan kunt u vervolgen met stap 7.
Stap 6.
Ga naar Start  Alle programma’s  Microsoft SQL Server 2008  Configuration Tools 
SQL Server Configuration manager.

Vouw SQL Native Client 10.0 configuration open.
Kies Client protocols.
Kies TCP/IP, klik met de rechtermuisknop en zet deze op Enabled.
Kies Named Pipes en zet deze ook op Enabled.
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Attach Databases
Deze stap moet u uitvoeren met de door X-ref Nederland meegeleverde databases.
Stap 7.
Ga naar de installatie files op de meegeleverde CD-ROM
Selecteer de volgende files :
XrefNaaminstelling.mdf
XrefNaaminstelling_log.LDF
XrefNaaminstellingTemp.mdf
XrefNaaminstelling_log.LDF
Kopieer deze naar de folder : “..\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data”
Start Microsoft SQL Server Management Studio en klik op Connect.
Klik met de rechtermuisknop op Databases en klik op Attach.
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Als eerste moet de XrefNaaminstelling worden ge-attached en daarna pas de
XrefNaaminstellingTemp. Klik op “Add” en selecteer uit de lijst het bestand:
XrefNaaminstelling.mdf en klik op ok. Klik nogmaals op “Add” en selecteer uit de lijst het
bestand: XrefNaaminstellingTemp.mdf en klik op ok.

Klik op OK de databases worden nu ge-attached.
Houd SQL Server Management Studio open en ga naar de volgende stap.
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X-ref gebruiker aanmaken
Stap 8.
Vouw Security open door op het plusje te klikken.
Klik met de rechtermuis op Logins.
Klik op New Login…
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Bij Login name vul: xref in
Kies voor SQL Server authentication.
Het wachtwoord veld wordt nu actief.
Vul als wachtwoord X-ref in.
Vink uit Enforce password expiration
Klik op OK.
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X-ref gebruiker database rechten
Stap 9.
Als u deze niet nog open heeft Start SQL Server Management Studio Express en klik op
Connect.
Vouw Security open door er dubbel op te klikken.
Dubbelklik op logins.
Klik met de rechtermuisknop op X-ref.
Kies Properties.
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Kies aan de linker kant User Mapping
Vink rechts de 2 gekoppelde databases aan.
Het venster eronder wordt nu ook actief.
Klik XrefNetherlands aan.
In het scherm Database role membership for:
Vink ‘db_owner’ aan.
Klik XrefNetherlandsTemp aan.
In het scherm Database role membership for:
Vink ‘db_owner’ aan.
Klik op OK.
Sluit nu SQL Server Management Studio.
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5
Configuration Manager X-ref

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de diverse instellingen van de Configuration Manager
beschreven. Eventueel kunt u hierover overleggen met de functioneel beheerder
van X-ref4.
In dit hoofdstuk vindt u:
 Configuration manager instellen
 Server settings
 Client settings
 Web settings

Configuration manager instellen
Stap 10.
Ga naar Start  Alle programma’s  X-ref  Configuration Manager

Start de Configuratie Manager door er op te klikken.
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Klik op de Add button.
Het volgende scherm start.

Voer hier bij database name de naam in van de X-ref database die u in stap 9
gekoppeld heeft. (XrefNaaminstelling).
Pas de Connection string aan zodat de naam overeenkomt met de server name bij
het starten van SQL server management. (zie onderstaande afbeelding). Pas ook
de naam van de database aan die aan het eind van de connection string staat.

In dit voorbeeld zou de Connection string dus worden:

20

server=VPC00-01\SQLEXPRESS;uid=xref;pwd=X-ref;database=
XrefNetherlands
in het gedeelte uid=xref;pwd=X-ref dient u dus niets te veranderen.
Heeft u dit alles ingesteld dan klikt u op de Save button
Dit zal even tijd in beslag nemen, maar daarna verschijnt het onderstaande scherm
De installatie bestaat daarna uit 3 delen:
Server Settings
Client Settings
Web Settings
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Server settings
Klik op Server settings en klik daarna op Add

Tabblad hosting
Onderdeel Hosting option
Kies hier altijd voor IIS
Onderdeel Remote server
URI – beschrijft hoe er contact gelegd moet worden met de X-ref server.
Deze is dezelfde als de naam in het connect venster van SQL Server.
In dit voorbeeld komen hier de gegevens komen te staan in onderstaande vorm:
http://VPC00-01/Naamdatabase/Server in het algemeen : http://naamserver/server
Location – De locatie waar X-ref fysiek geïnstalleerd is op de hostcomputer.
Standaard is dit C:\Program Files\Xref\databasenaam\Server.
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Onderdeel File server
De file server zorgt voor de beschikbaarheid van attachment aan documenten
bijvoorbeeld thumbnails, links naar files (word documenten, pdf, geluid files etc.)
binnen X-ref. U kunt files uploaden naar deze server die u kunt gebruiken in uw
database.
URI –beschrijft hoe contact gelegd moet worden met de file server. Dit is altijd
hetzelfde als de Remote server URI (zie boven)
Location – de fysieke locatie van de attachments. De map waarin de attachments
moeten worden opgeslagen. Standaard is dit C:\Program Files\Xref\Naam
database\Files
Max Request Length – the maximale grootte in kilobytes (kb) van attachments die
kunnen worden geupload van de X-ref client.
Files accessable from within X-ref only / Files password – Hiermee kan je
bestanden beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Als je een wachtwoord toekent,
dan moet ook het document template worden aangepast.

De aangegeven code moet worden toegevoegd. De locatie is of client of portal.
Dit maakt het mogelijk om verschil in html output te creëren tussen de client en
de portal.
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Tabblad email

SMTP server - Om e-mails te kunnen versturen vanaf X-ref moet u een SMTP
server instellen.
Mail Address – Hier kunt het e-mail adres invullen waarmee gebruikers kunnen
reageren naar de beheerder van X-ref; dit is tevens het verzendende mailadres
voor brieven vanuit X-ref.
Display Name – Hier stelt u de naam in zoals deze zal worden weergegeven aan
de gebruikers bij het ontvangen van e-mail vanaf X-ref.
Return a copy of outgoing emails – Als deze optie is aangevinkt, zullen de
kopieën van e-mails aan gebruikers ook automatisch naar de Bibliotheek gestuurd
worden.
Als alles is ingesteld klik dan op Save.
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Tabblad Logging

In geval van problemen kan de Logging worden aangezet.
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Tabblad Z3950

Dit tabblad regelt de instellingen voor het gebruik van het Z39.50 protocol in de
X-ref Client onder Bestand (zie handleiding deel 3).
Klik op de knop Default voor een voorbeeld configuratie. Deze moet verder op
maat worden ingesteld. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk.

Tabblad Libris
Dit tabblad wordt niet door NL klanten gebruikt.
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Tabblad Ldap

Dit tabblad zorgt voor de instellingen die gekoppeld zijn aan het gebruik van
AD/LDAP voor het beheer van gebruikers in X-ref. Zie voor meer informatie ook
handleiding deel 3.
Use automatic sync – gebruik deze om de synchronisatie met LDAP automatisch
te laten verlopen.
LDAP path – vermeld hier het pad naar uw LDAP toepassing
User / Password – vermeld hier de gegevens voor inloggen op de LDAP
Authentication type – kies hier het type authenticatie dat bij uw LDAP koppeling
hoort.
Door op de knop Default te klikken verschijnt een voorbeeld configuratie die u
verder op maat kunt aanpassen. Wij raden u dringend aan vooraf contact op te
nemen met onze helpdesk voor extra ondersteuning.
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Tabblad Auto Overdraft

Use automatic overdrafts – indien geselecteerd en voorzien van de juiste
configuratie in het scherm eronder, zullen de aanmaningen automatisch worden
verzonden. Door op de knop Default te klikken verschijnt een voorbeeld
configuratie die u verder op maat kunt aanpassen. Wij raden u dringend aan
vooraf contact op te nemen met onze helpdesk voor extra ondersteuning.
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Tabblad Sip2

Use Sip2 Server - indien geselecteerd en voorzien van de juiste configuratie in het
scherm eronder, wordt een koppeling tussen X-ref en een RFID lezer mogelijk.
Dit maakt het zelf lenen door eindgebruikers mogelijk.
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Tabblad Import Rss

Use Import Rss - indien geselecteerd en voorzien van de juiste configuratie in het
scherm eronder, wordt de geautomatiseerde import van Rss feeds mogelijk.
Hiervoor dient in de X-ref client een sjabloon actief te zijn.
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Client settings
Klik op Client settings en klik daarna Add

Tabblad Client
Modules – Hier kunt u instellen tot welke modules de X-ref Clients toegang
moeten hebben. De Web optie betreft de optionele Portal Maker module. Deze is
standaard gedeselecteerd.
Default culture – Hier selecteert u de standaard taal waarin de X-ref Client gestart
zal worden.
Authentication - deze moet blijven staan op forms
Als alles is ingesteld klik dan op Save.
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Tabblad Publish

Location – De fysieke locatie op de hostcomputer van de client applicatie.
Standaard is dit C:\Program Files\Xref\Naamdatabase\ClientDesktop
Installation URL – Dit is waar nieuwe clients gedownload kunnen worden en
waar de client zoekt naar updates elke keer als deze gestart wordt.
Standaard moet dit zijn http://website/Clientdesktop
Als alles is ingesteld klik dan op Save.
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Tabblad Proxy

Use below proxy settings – indien u toegang wilt tot de X-ref Server via een
specifieke proxy, dan kunt u dat hieronder instellen.
Remoting timeout – hier kunt u de timeout instellen.
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Tabblad Logging

In geval van problemen kan de Logging worden aangezet.
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Web settings
Klik op Web Settings en klik daarna op Add

Tabblad Web Client
Modules – Web gebruikers kunt u toegang geven tot de uitleningen en de
periodica module.
Als Loan aangevinkt is kunnen leners inloggen om persoonlijke leningen en
reserveringen te beheren. Als Periodica is aangevinkt kunnen leners inloggen om
persoonlijke circulatielijsten te beheren.
Default View ID – Hier kunt u instellen welke weergave gestart moet worden als
gebruikers X-ref via het web benaderen. Het cijfer wat hier staat komt overeen
met het nummer van de weergave in X-ref. Op de volgende pagina wordt
uitgelegd hoe u dit nummer kunt achterhalen.
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Periodica view – Hier kunt u instellen welke weergave gestart moet worden als
gebruikers inloggen via het web om hun reserveringen etc. te beheren. Het cijfer
wat hier staat komt overeen met het nummer van de weergave in X-ref. Op de
volgende pagina wordt uitgelegd hoe u dit nummer kunt achterhalen.
N.B. X-ref Nederland bv. raadt aan deze cijfers pas in te stellen nadat u X-ref
volledig geinstalleerd heeft en u catalogi heeft aangemaakt en weet welke
catalogus u wilt gebruiken. Dan kunt u het nummer op onderstaande wijze
achterhalen en hier invullen.
Achterhalen catalogus nummer
Log in op X-ref met beheerderrechten.
Klik op Systeembeheer.
Kies Weergaven.
Kies de weergave waarvan u het nummer wilt weten.
Klik op Bewerken.
Bij Nr van weergave ziet u het nummer wat u kunt gebruiken in de
Configurationmanager.

Page size – Het aantal treffers wat gepresenteerd wordt bij een zoekactie.
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Tabblad Publish

Location – De fysieke locatie op de hostcomputer waar de web applicatie staat.
Standaard is dit C:\Program Files\Xref\Naam database\ClientWeb
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Tabblad Logging

In geval van problemen kan de Logging worden aangezet.
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Tabblad Languages

Dit geeft de talen die beschikbaar zijn op het web. De eerst geselecteerde taal
wordt automatisch de standaard taal bij het starten van de webcatalogus. Hier kunt
u talen toevoegen en/of verwijderen. Als er meer dan één taal wordt gekozen
komen rechtsboven in de webcatalogus vlaggen van deze talen te staan waarmee
de eindgebruiker de taal kan kiezen.
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Tabblad Layout

Menu: – Er zijn drie opties voor de weergave van het menu in de webcatalogus. U
kunt er hier één selecteren. De verschillende menu’s zien er als volgt uit:
1. Tree menu:
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2. Horizontal menu:

3. Vertical menu:

Logo: Als u op New klikt kunt u een logo voor uw webcatalogus selecteren. Deze
zal standaard links bovenin de webcatalogus weergegeven worden.
Als u alles ingesteld heeft dient u op Save te klikken.
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Tabblad options

Show View info en Show Login info - dit ziet dit er als volgt uit:

Show view info

Show login info

De informatie onder Show view info kunt u instellen in X-ref onder Systeembeheer / Weergaven.

Autosuggest – als u deze optie aanvinkt, krijgt u in de webversie suggesties van
woorden (uit de index) na het intypen van enkele letters.
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Authentication type –
Google Analytics code – vermeld hier de UA- code die Google verstrekt voor het
opnemen in de website pagina’s. Daarmee wordt de statistiekfunctie van Google
Analytics (voor iedere pagina!) geactiveerd.
Title – vermeld hier hoe de titel moet zijn voor het statistiekrapport
Add to head tag – vermeld hier code die (op iedere pagina!) moet voorkomen in
de head tag van een pagina.

Als u alles ingesteld heeft dient u op Save te klikken.
Nu u klaar bent met het configureren van de Server, Client en Web Settings, klikt
u op the X-ref server root en vervolgens rechts onder op de button Upgrade.

U zult zien dat de versie verandert.
U kunt nu de Server Manager afsluiten.
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6
Rechten

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de instellingen met betrekking tot de rechten van de X-ref mappen
beschreven.

Instellingen rechten X -ref mappen
U dient nu nog de volgende instellingen te doen:
Ga naar de map waar u X-ref geïnstalleerd heeft. (standaard C:\Program Files\X-ref)
Klik in de map op de naam van uw database in ons voorbeeld: C:\Program Files\Xref\XrefNaaminstelling
Maak hier eerst een nieuwe map aan met de naam Files of Bestanden. Dit is de map die u
ingesteld heeft in de Configuration Manager  Server Settings  File server.
Keer terug naar het bovenliggende niveau. De rechten die u hier instelt gelden dan ook voor
alle onderliggende mappen.
Klik met de rechtermuisknop op ..\XrefNaamdatabase en klik op Eigenschappen.
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Klik vervolgens op het tabblad Beveiliging

Klik op Bewerken…

Klik op Toevoegen…
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Klik op Geavanceerd

Klik op nu zoeken
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Klik op LOCAL SERVICE, Dubbelklik of Klik op OK.
Klik wederom op Geavanceerd, voeg NETWORK service toe.
Klik nogmaals op Geavanceerd en voeg ook IIS_IUSRS toe.

Klik op OK.
Geef alle toegevoegde groepen volledig beheer:

Selecteer de groep vink aan volledig beheer en klik op toepassen.
Doe dit voor LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE en IIS_IUSRS.
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7
IIS instellingen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de instellingen met betrekking tot IIS beschreven.

Internet Information Services instellingen
Start de Internet Information Services manager.
Klik  Start  Uitvoeren  tik in: inetmgr [enter]
Voeg een nieuwe groep van toepassingen toe (application pool)
Klik met de rechtermuisknop op Groepen van toepassingen.

Geef de groep een voor u herkenbare naam
Let er op dat u de beheerde pipeline modus op klassiek zet, dit is niet standaard. Klik
vervolgens op OK.
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Ga vervolgens naar Sites en Selecteer de website van uw keuze, ons voorbeeld selecteren we
de default site. Heeft u nog geen site dan dient u er nu eerste één aan te maken.
Klik op de site met de rechtermuisknop en selecteer Toepassing toevoegen.

Geef als Alias de naam Server.
Bij groep van toepassingen selecteer de zojuist aangemaakte groep van toepassingen.
Bij het fysieke pad klik op … (bladeren) en selecteer de directory die wijst naar de Server
directory in de X-ref installatie. Kopieer evt. het fysiek pad om te kunnen hergebruiken. Klik
op OK.
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Voeg wederom een toepassing toe.
Geef nu als Alias de naam ClientDesktop.
Bij groep van toepassingen selecteer de zojuist aangemaakte groep van toepassingen.
Bij het fysieke pad selecteer de directory die wijst naar de ClientDesktop directory in de X-ref
installatie, of gebruik het reeds gekopieerde pad en verander het laatste gedeelte. (Server in
ClientDesktop) en klik op OK.

Voeg wederom een toepassing toe.
Geef nu als Alias de naam ClientWeb
Bij groep van toepassingen selecteer de zojuist aangemaakte groep van toepassingen.
Bij het fysieke pad selecteer de directory die wijst naar de ClientDesktop directory in de X-ref
installatie, of gebruik het reeds gekopieerde pad en verander het laatste gedeelte. (Server in
ClientWeb) en klik op OK.

.
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Voeg wederom een toepassing toe.
Geef nu als Alias de naam Files
Bij groep van toepassingen selecteer de zojuist aangemaakte groep van toepassingen.
Bij het fysieke pad selecteer de directory die wijst naar de Files directory in de X-ref
installatie, of gebruik het reeds gekopieerde pad en verander het laatste gedeelte. (Server in
Files) en klik op OK.
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In de Internet Information Service Manager
Selecteer uw X-ref website
Dubbelklik op Foutpagina’s.

Dubbelklik op 404
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Selecteer een URL op deze Site uitvoeren.
Type in /Clientweb/404.aspx en klik op ok.

De instellingen voor IIS zijn nu klaar ga verder met de installatie van de X-ref client in
hoofdstuk 8.
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8
X-ref Client installatie

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de installatie van de clientsoftware beschreven.

X-ref Client installatie
De X-ref Client kan nu gedownload en geïnstalleerd worden. Hiervoor dient u uw
browser te starten en te gaan naar de link waarop de ClientDesktop gedownload
kan worden. Dit refereert aan wat u in de Configuration Manager bij Client
Settings heeft ingesteld onder het tabblad Publish bij de installation URL.

In ons voorbeeld is dit:
http://VPC00-01/Client/publish.htm
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Om X-ref te installeren op andere computers binnen uw netwerk kunt u nu ook
deze link gebruiken om X-ref Desktop daar te installeren.
Let op: op de lokale werkstations dient .NET Framework versie 2.0 of hoger
geinstalleerd te zijn.
De volgende pagina verschijnt. De versie kan verschillen afhankelijk van welke
database u gebruikt.

Klik op Install.
X-ref zal geïnstalleerd worden en automatisch voor de eerste keer gestart worden.
Het kan zijn dat uw firewall met een melding komt.
Kies dan in dat scherm voor blokkering opheffen.

X-ref is nu geïnstalleerd, in het vervolg u kunt het programma starten door te
klikken op:
Start  Alle programma’s  X-ref  X-ref Client
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9
Overige instellingen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de overige instellingen besproken.



Toegankelijk maken webversie
Backups maken

Toegankelijk maken webversie
De webversie is beschikbaar via http://naamserver/ClientWeb/ (evt. gevolgd door
een specifieke pagina). In ons voorbeeld is dat dus http://VPC00-01/ClientWeb/.

Backups
De ICT-afdeling dient op twee plekken zorg te dragen 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
backup, maar in de X-refmap staat de Filesmap en de Clientweb. Beide mappen
kunnen mutaties bevatten die door de beheerder via de X-refClient uitgevoerd
kunnen worden. Deze mutaties zullen in een backup routine meegenomen moeten
worden.
Indien u gebruikt maakt van externe hosting van X-ref, dan hoeft u deze backup
niet in te stellen.
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10
Basis instellingen

Samenvatting
In deze bijlage informatie over de instellingen die gedaan moeten worden na
aanschaf van de software. X-ref wordt out-of-the-box geleverd met een aantal
standaard catalogi en weergaven. Via een zgn. PICA-import kunnen hier direct
titels in geïmporteerd worden. Per onderdeel zijn er echter een aantal instellingen
die voor gebruik ingesteld moeten worden om optimaal te kunnen werken met
X-ref. In deze bijlage worden de onderdelen genoemd en waarom het van belang
is. Bij ieder deel wordt voor een uitgebreide uitleg verwezen naar onderdelen
elders in een van de handleidingen.






Instellingen in Configuration Manager
Instellingen onder Systeembeheer
Instellingen voor Lenen
Instellingen voor Periodica
Instellingen voor Bestellen

Configuration Manager
De instellingen op dit niveau worden in overleg met de functioneel beheerder van
X-ref door iemand van ICT gedaan. Ze zijn beschreven in hoofdstuk 5 van deze
handleiding.
Hieronder een opsomming van de instellingen waarover de functioneel beheerder
van X-ref met de ICT-er zou kunnen afstemmen:











wel/niet beveiliging van bestanden
E-mail instellingen
o weergave naam bij automatische verzending
o e-mailadres
o wel/niet kopie van uitgaande mails
wel/niet Z3950
wel/niet LDAP
wel/niet automatische rappelering voor Lenen
wel/niet RFID via SIP2 protocol
wel/niet automatische Rss feed import
welke modules gebruikt moeten worden in de X-ref Client
welke modules beschikbaar moeten zijn in de webversie
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wat het nummer is van de weergave voor zoeken in de webversie
wat het nummer is van de weergave voor zoeken in Periodica via web
horizontaal of verticaal menu in Web
logo in Web
wel/niet View info
wel/niet Login info
wel/niet Autosuggest
wel/niet gebruik Google Analytics als statistiekprogramma

Systeembeheer
In dit onderdeel kunnen veel instellingen worden gedaan, zie hiervoor handleiding
deel 2. Een aantal zijn echter van belang voor een goed functionerend X-ref. De
overige kunnen beschouwd worden als instellingen die het werken kunnen
versnellen of instellingen die het voor (eind)gebruikers prettiger maken.
Hieronder de meest belangrijke:






rechten
door ieder apart in te loggen op de juiste manier, wordt (zeker bij
externe hosting) oneigenlijk gebruik van de X-ref Client voorkomen.
Bij een wijziging van een record, wordt de inlognaam vermeld in het
record. Op die manier kan iets worden nagevraagd als de beschrijving
in een record vragen oproept.
sjablonen voor catalogus/rapportages
standaard worden voor de catalogus enkele sjablonen meegeleverd. Ook
worden de sjablonen voor de rapportages (brieven) vooraf ingelezen.
Check of hier nummers staan en print eventueel een aantal brieven om
te kijken of deze naar wens zijn ingedeeld.
eigen gegevens
hier kunnen de eigen contactgegevens worden ingesteld. Deze worden
op de brieven/rapportages automatisch vermeld.
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Lenen
Voor het lenen zijn de instellingen compact vermeld onder het menu
Systeembeheer. De belangrijkste voor de werking van X-ref zijn:



sjablonen
check of hier nummers vermeld zijn en dus of er brieven beschikbaar
zijn; normaliter worden deze voor oplevering ingelezen.
lenerscategorie
deze is van belang bij het selectief versturen van aanmaningen en voor
de statistiekfunctie. Ook kunnen leners per categorie verwijderd
worden. Hierbij kan gedacht worden aan medewerkers die tijdelijk
gebruik maken van de bibliotheekvoorziening zoals bijvoorbeeld
studenten/stagiaires. Ook een indeling op basis van functie/afdeling is
kan handig zijn voor het bekijken van statistieken.

Periodica
Het belangrijkste voor het starten van het gebruik van Periodica is de invoer van
titelgegevens van periodieken/tijdschriften in de X-ref catalogus en de koppeling
hiervan met Periodica. Ook eventuele circulatielijsten dienen vooraf aangemaakt
te worden, evenals het definiëren van budgetten, indien men deze wil gaan
gebruiken. Uiteraard moet ook hier gecontroleerd worden of de
brieven/rapportages goed zijn ingelezen. Voor een goed gebruik van de snelle
registratie methode dient het veld Laatste nummer te eindigen met een getal.

Bestellen
Ook hier moet gecontroleerd worden of de brieven/rapportages goed zijn
ingelezen. Daarnaast kunnen indien gewenst de verschillende budgetten
gedefinieerd worden. Voor gecatalogiseerd bestellen dient een titel vooraf in de
X-ref catalogus ingevoerd te zijn.
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