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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 servicedesk. 

 

In dit hoofdstuk vindt u: 

 Wat is X-ref? 

 Overzicht van deze handleiding 

 Contact opnemen met X-ref Nederland 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. 

 

X-ref wordt geleverd als standaard softwarepakket waarmee ‘out-of-the-box’ 

gewerkt kan worden, met behulp van standaard catalogi, sjablonen en brieven.  
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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 servicedesk voor aanvullend advies.  

 

Lees voor u zelf aan de slag gaat ook het onderdeel Wijzigingen aanbrengen in  

X-ref op pagina 10. 

 

 

Nieuwe functies in X-ref4 
   

X-ref4 heeft t.o.v. X-ref3 vele nieuwe functies en verbeteringen aangebracht in de 

software. Hieronder een selectie hiervan, voor meer informatie verwijzen we naar 

de website. 

 

Zoeken 

 Voor CCL zoeken wordt nu de ISO Standaard 8777 gevolgd. Er is één 

uitzondering op deze regel, nl. de truncatie rechts wordt standaard 

uitgevoerd. Dus typt u als zoekwoord inter in, dan zullen ook records 

met internationaal of internet gevonden worden. Wilt u specifiek op het 

woord inter zoeken, dan dient u dit tussen dubbele aanhalingstekens te 

plaatsen: “inter”. 

 Met het kiezen voor de ISO standaard voor CCL Zoeken is het aantal 

mogelijkheden van information retrieval verder uitgebreid. In bijlage A 

vindt u een overzicht van deze zoekmogelijkheden. 

 

Muteren 

 Links toevoegen in tekst 

 Word faciliteiten gebruiken 

 Afbeelding of thumbnail opnemen in record 

 Exemplaargegevens opnemen van een record met extra informatie over 

locaties etc. 

 

Uitlenen 

 Snelle registratie uitlening 

 Exemplaargegevens gebruiken in uitlening 

 Betere registratie leners en betere zoekfaciliteiten leners 

 Uitgebreidere statistiekmogelijkheden 

 RFID (zelf)uitleen mogelijk via SIP2 protocol 

 

 

Periodica 

 Snelle registratie periodiek 

 Budgetbeheer 

 Betere registratie medewerkers en betere zoekfaciliteiten medewerkers 

 Eenduidig beheer namen eindgebruikers 
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Systeembeheer 

 Eenvoudiger aanmaken catalogi, weergaven, sjablonen en tabellen 

 Upload en download files naar server 

 Extra tabeloptie voor maken van dropdownlists in zoekformulier  

 Admin Lite functie 

 

Portalmaker / CMS 

 Totaal nieuwe extra af te nemen module ter uitbreiding van webversie 

 Zelf menu-structuur aanmaken 

 Eenvoudig internetpagina’s maken voor bibliotheekportaal incl. links en 

afbeeldingen 

 Voorbewerkte zoekacties eenvoudig verwerken in menu 

 Koppeling met catalogi in X-ref  

 Veel vrijheid in presentatiemogelijkheden d.m.v. weergaven in X-ref 

 Dropdownlists van tabelinformatie 

 Toevoegingen doen aan standaard pagina’s 

 Extra panel met informatie die altijd zichtbaar is 

 Mogelijkheden voor toevoegen van scripts, widgets etc. 

 Keuze tussen WYSIWYG of HTML 

 Standaardisatie via XML/XSL 

 Zelf formulieren maken en per formulier instellen wie de mail ontvangt 

 Mogelijkheid voor eindgebruiker aanbieden om zelf info aan catalogus 

toe te voegen 

 Compatible met OAI-PMH voor harvesting mogelijkheden 

 

 

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.  

 

Dit 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 handleiding deel 2). 
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Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

 

 Hoofdstuk 1 geeft een introductie op deze software en de handleiding.  

 Hoofdstuk 2 gaat in op het starten met X-ref en de basisgegevens.  

 Hoofdstuk 3 beschrijft de menu-opties van het basisscherm. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft de zoekmethoden die X-ref aanbiedt. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft de opties in het Tonenscherm. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft het gebruik van het Invoer- of Muterenscherm. 

 Hoofdstuk 7 geeft uitleg over het gebruik van de Leenmodule.. 

 Hoofdstuk 8 geeft uitleg over het gebruik van de Bestelmodule. 

 Hoofdstuk 9 geeft uitleg over het gebruik van de Periodicamodule voor 

het beheer van periodieken. 

 Hoofdstuk 10 geeft uitleg over het gebruik van de webversie in relatie 

tot de optionele Portalmaker. 

 Bijlage A B geeft uitleg over de gehanteerde standaard voor CCL 

Zoeken. 

 Bijlage B geeft een overzicht van de sneltoetsen en extra toetsen die 

gebruikt kunnen worden. 

 Bijlage C geeft uitleg over het gebruik van de servicedesk en het 

servicedesksysteem). 

 

 

Contact opnemen met X-ref Nederland 
   

U kunt ons op een van de volgende manieren bereiken: 

 

 Ingressus BVPostbus 2341 

3000 CH Rotterdam 

 

Telefoon: 010 - 2060260 

E-mail: servicedesk@ingressus.nl 

 

Technische ondersteuning kunt u krijgen via onze servicedesk:  

U kunt uw vragen aan ons stellen via het servicedesksysteem 

http://servicedesk.versie4.nl. Voor meer uitleg hierover verwijzen we naar bijlage 

C. 

Telefoon: 010 - 2060260 

E-mail:  servicedesk@ingressus.nl 

 

Procedures, instructiefilms en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden 

via Servicedesk of FAQ op onze website: 

URL: www.x-ref.nl 

 

Voor meer informatie over onze dienstverlening verwijzen we naar de 

bijbehorende SLA die op onze website te vinden is.  
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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 (zie handleiding deel 2) 

 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 servicedesk. 

 

 

Backups 
   

Uw eigen 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. Deze informatie staat ook in de 

installatiehandleiding vermeld. 
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Starten met X-ref 
 
 

 
Samenvatting 
   

In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van de functies in X-ref, zodat u snel aan de slag kunt. 

Voor meer informatie over de deelonderwerpen kunt u de volgende hoofdstukken raadplegen. 

 

In dit hoofdstuk vindt u: 

 X-ref Client starten 

 Basisscherm 

 Menubalk 

 Werkbalk 

 Sneltoetsen & extra toetsen 

 

 

X-ref Client starten 

   

Na het doorlopen van de volledige installatieprocedure is zowel de Serversoftware 

als de Clientsoftware geïnstalleerd. Mocht onderstaande instructie problemen 

opleveren, dan verwijzen we voor meer uitleg naar de installatiehandleiding.  

 

Om X-ref te starten: 

Start X-ref op via het menu Start, Alle programma’s, X-ref, X-ref Client of met 

behulp van de icoon op het bureaublad. Het programma logt dan automatisch in 

met de gebruiker  'XREF' in de database die voor deze gebruiker als standaard is 

aangegeven.  

 

NB Of u al dan niet op deze wijze, zonder gebruik te maken van een extra 

wachtwoord, in kunt loggen is afhankelijk van het feit of u, of iemand anders voor 

u, dit via de functie Systeembeheer zo heeft ingesteld (zie handleiding deel 2). 

 

Het is ook mogelijk dat u na het opstarten eerst nog een keuze moet maken voor 

een weergave: u kiest er dan een uit en geeft ENTER. 

 

Daarna komt u op het Zoekscherm. Dit is het basisscherm.  
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Basisscherm 
   

Basisscherm en zoekscherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 titelbalk (blauwe balk) 

2 menubalk  

3 weergave keuze 

4 tabbladen voor zoekmogelijkheden 

5 werkbalk 

6 statusregel van X-ref 

7 taakbalk van Windows 

 

N.B. Het basisscherm kan er ook anders uitzien. Afhankelijk van de 

bevoegdheden van de gebruiker die is ingelogd verschijnen of verdwijnen de 

knoppen voor de functies Muteren, Lenen, Periodica, Bestellen en de menu-optie 

Systeembeheer. Ook kunnen de getoonde velden afwijken afhankelijk van de 

weergave die aan de gebruiker is toegekend.  

 

 

Menubalk 

   

In de menubalk van het basisscherm staan de opties Bestand, Systeembeheer, 

Taal, Extra, Help. Afhankelijk van de bevoegdheden van de gebruiker die is 

ingelogd verschijnt of verdwijnt de optie van Systeembeheer. 

 

In de handleiding deel 2 Systeembeheer wordt de menu-optie Systeembeheer 

verder uitgelegd. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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De menubalk in X-ref bevat telkens de toegang tot de hoofdfuncties van de 

desbetreffende module. Daarnaast geven de menu’s een aantal sneltoetsen weer. 

De sneltoetsen worden uitgelegd op pagina 114. 

 

Hieronder een overzicht van de verschillende menubalken. 

 

 

 
Menu Basisscherm 
 

 
Menu Tonen scherm 
 

 
Menu Bewerken scherm 

 

 
Menu Lenen 

 

 
Menu Periodica 

 

 
Menu Bestellen 

 

 

Werkbalk 
   

De werkbalk is conform Windows-standaarden te verplaatsen via de 

verplaatsingsgreep aan het begin van de balk. De balk kan zich zowel links als 

boven of onder het zoekvenster bevinden. 

 

De werkbalk bestaat uit 3 à 4 delen. Het eerste deel betreft de opties die horen bij 

het zoeken en bewerken deel van het programma. Het tweede gedeelte bevat de 

drie knoppen die toegang geven tot de administratieve modules. Het derde 

onderdeel betreft de button die toegang geeft tot de PortalMaker. Tot slot het deel 

met het X-ref logo. Of u al deze knoppen in uw werkbalk heeft hangt o.a. af van 

de rechten die gekoppeld zijn aan uw login. 
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Sneltoetsen & extra toetsen 
   

Naast het klikken met de muis op de menubalk of op de opties in de werkbalk, 

kan men ook sneltoetsen gebruiken om enkele belangrijke opties te kiezen. In de 

menu-opties treft u ook de sneltoetsen van de desbetreffende menu’s aan. Een 

overzicht van deze sneltoetsen en extra toetsen vindt u in bijlage B zie pagina 114. 

 

 

1 

1 

3 
1 

1 
 

1 

2 

1 

4 
1 

1 
 

1 
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Menu basisscherm 
 
 

 
Samenvatting 

   

De opties van de menubalk worden in dit hoofdstuk nader beschreven. Het menu 

Systeembeheer wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit specifieke 

onderdeel van het programma dat extra instellingen beheerd, is in deel 2 van de 

handleiding beschreven. 

 

In dit hoofdstuk vindt u: 

 Menu Bestand 

 Menu Taal 

 Menu Extra 

 Menu Help 

 

 
Menu Bestand 

   

Het menu Bestand geeft toegang tot de volgende menu-opties: 

 

 Inloggen 

 Z39.50 

 Zoekacties 

 

Daarnaast geeft het menu een aantal sneltoetsen weer. De sneltoetsen worden 

samengevat op pagina 114. 
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Inloggen 

Hiermee kunt u de login veranderen naar een andere gebruiker. De huidige 

loginnaam wordt in de statusregel van het zoekscherm getoond.  

X-ref wordt standaard opgestart met gebruiker 'XREF'.  

 

Om te wisselen van gebruiker ga via menu Bestand naar Inloggen. 

 

      
 

 

N.B. Afhankelijk van de instellingen bij Systeembeheer / Gebruikers / Bewerken / 

Profiel / Wachtwoord vereist voor bureaublad login en Systeembeheer / 

Gebruikers / Bewerken / Inloggen / Wachtwoord , moet u al dan niet een 

wachtwoord intypen bij het inloggen. 

 

 

Z39.50 

Hiermee kunt u het zoeken in het Z39.50 protocol starten of afsluiten. Voor meer 

informatie over het Z39.50 protocol verwijzen we graag naar de informatie op 

http://en.wikipedia.org/wiki/Z39.50.  

 

Het gebruik van Z39.50 in X-ref vereist diverse instellingen, met name in de 

Configuration Manager (zie handleiding deel 1). Ook moet uw ICT-beheerder 

poort 210 geopend hebben staan. Overweegt u gebruik te maken van deze optie, 

neem dan contact op met onze servicedesk. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Z39.50
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Zoekactie 

Hiermee kunt u een door u uitgevoerde zoekactie opslaan onder een door u 

gekozen naam van maximaal 8 tekens. Deze opgeslagen zoekactie kunt u later 

weer laten uitvoeren. De optie uitvoeren is alleen beschikbaar als een zoekactie 

eerder werd opgeslagen. Records die in de tussenliggende tijd zijn toegevoegd of 

gemuteerd en aan de voorwaarden van de zoekactie voldoen, worden na het 

uitvoeren in het zoekresultaat meegenomen. Deze menu-optie is dus te gebruiken 

als een SDI functie, maar is alleen beschikbaar voor u als beheerder en niet voor 

de eindgebruiker. Verder kunt u hier een door u opgeslagen zoekactie 

verwijderen.  

 

De zoekacties worden bewaard onder de account waarmee u bent ingelogd. 

 

Deze optie is alleen beschikbaar indien u over voldoende rechten beschikt in de 

weergave waarin u werkt. Zie voor meer informatie handleiding deel 2. 

 

 
Menu Taal 

   

In het menu Taal kan de taalinstelling geregeld worden voor de X-ref Client. De 

taalinstelling voor het webgedeelte moet via de Configuration Manager worden 

ingesteld. Dit onderdeel valt onder verantwoordelijkheid van uw ICT-beheerder. 

 

De volgende talen kunnen worden ingesteld in dit menu: Engels, Zweeds, 

Nederlands, Duits, Frans, Italiaans.  

 

 
Menu Extra 

   

In het menu Extra kunnen een aantal extra aanvullende dingen geregeld of 

gecontroleerd worden. 

 

Het menu Extra geeft toegang tot de volgende menu-opties: 

 

 Bestanden 

 LDAP 

 Vernieuwen 

 Sneltoetsen 

 CCL Zoeken 

 

Is in uw geval bij het menu Extra sprake van meer menu-opties, bijv. Indexeren of 

Importeren, dan heeft uw inlogaccount meer rechten. Zie voor het gebruik van 

deze opties, handleiding deel 2 Systeembeheer. 
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Bestanden 

Via Bestanden kunt u de bestanden uploaden die u bijvoorbeeld aan een record of 

via de PortalMaker wilt koppelen.  

 

 
 

In het bovenste deel van het scherm ziet u de mappen op de X-ref Server in de 

map Files. Rechts ervan ziet u de bestanden die zich in de geselecteerde map 

bevinden. 

 

In het onderste deel van het scherm kunt u door op de knop met de … te klikken 

een overzicht oproepen van de mappen en bestanden van uw eigen (lokale) 

omgeving.   

 

U kunt in het onderste deel van het scherm een of meerdere bestanden selecteren. 

Via de knop Naar Server kunt u die vervolgens uploaden naar de X-ref Server. 

Andersom kunt u ook bestanden vanuit het bovenste deel naar de lokale omgeving 

downloaden. Voor het verwijderen van een bestand kunt u ook de knop met het 

rode kruis gebruiken. 

 

Zowel voor het bovenste als het onderste deel van het scherm zijn knoppen 

beschikbaar om resp. geselecteerde bestanden te verwijderen, een nieuwe map aan 

te maken of om de weergave van de map te vernieuwen. 

 

N.B. Voor het uploaden van bestanden kan ook gebruik gemaakt worden van drag 

and drop van bestanden of afbeeldingen, zie handleiding deel 2. 
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LDAP 

Dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als in de Configuration Manager de 

benodigde instellingen hiervoor gedaan zijn. In dit scherm kan de voortgang van 

de synchronisatie gevolgd worden. 

 

LDAP kunt u 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 van het netwerk van uw instelling in uw uitleenadministratie 

geïmporteerd. Veelal geeft dit veel vervuiling. 

 

Het gebruik van LDAP in X-ref vereist diverse instellingen, met name in de 

Configuration Manager (zie handleiding deel 1). Ook moet uw lokale ICT-

beheerder de benodigde gegevens verschaffen. Overweegt u gebruik te maken van 

deze optie, neem dan contact op met onze servicedesk. 

 

 

Vernieuwen 

Met de knop vernieuwen kunt u de gegevens op uw scherm laten vernieuwen. Stel 

bijvoorbeeld dat u een zoekactie heeft gedaan en dat naderhand records zijn 

toegevoegd. U kunt dan door op de knop Vernieuwen te klikken de zoekacties die 

nog op uw scherm staan laten vernieuwen, met mogelijk een ander resultaat als 

uitkomst, afhankelijk van dat wat is toegevoegd aan de desbetreffende catalogus.  

 

Voordat u de knop Vernieuwen aanklikt dient u de desbetreffende zoeksets die u 

wilt verversen te selecteren. 

 

 

Sneltoetsen 

De sneltoetsen staan ook vermeld in het overzicht op pagina 114. Het betreft hier 

de sneltoetsen voor de basisfuncties in het basis/zoekenscherm. 

 

 

CCL Zoeken 

Wanneer u kiest voor deze menu-optie, dan verschijnt een lijst van alle fieldID’s 

die beschikbaar binnen de weergave waarin u op dat moment werkt. Deze 

fieldID’s heeft u nodig bij het zoeken via het tabblad CCL. Voor meer informatie 

over CCL Zoeken verwijzen we naar bijlage A aan het eind van deze handleiding. 

 

 
Menu Help 

   

In het menu Help is extra informatie te vinden. Het menu Extra geeft toegang tot 

de volgende menu-opties: 

 

 Handleiding 

 Over X-ref 
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Handleiding 
Via deze menu-optie en via de functietoets F1 komt u in de (Engelstalige) 

handleiding terecht. Deze handleiding wordt zoveel mogelijk geopend op het punt 

waar u zich in het programma bevindt (context-afhankelijk). 

 

 

Over X-ref 

Deze menu-optie opent een nieuw venster waarin het versienummer vermeld 

wordt van de X-ref versie waarmee u werkt. Ook bevat het een link naar de 

Zweedse website.  

 

Afhankelijk van de installatie kan het zijn dat het versienummer hier niet vermeld 

wordt.Neem in dat geval contact op met uw lokale ICT-beheerder voor meer 

informatie indien nodig. 
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4  
 

Zoeken 
 
 

 
Samenvatting 

   

In dit hoofdstuk wordt een belangrijk deel van de software nl. de 

zoekmogelijkheden uitgelegd. Het kunnen vinden van ingevoerde gegevens kan 

op verschillende manieren worden gedaan. Daarbij dient met een aantal 

voorwaarden en instellingen rekening gehouden te worden.  

 

Er zijn meerdere zoekmogelijkheden: 

 Tabblad Zoek 

 Tabblad CCL 

 Tabblad Documenten 

 Index zoeken 

 Klik zoeken  

  

Hierbij worden de zaken die van belang zijn bij het zoeken, maar die elders 

beschreven zijn, nogmaals benoemd.  

 

De verdere bewerkingen van zoeksets worden in dit hoofdstuk ook beschreven. 

  

 
Tabblad Zoek 

   

  

Het basisscherm opent met het zoekscherm op het tabblad Zoek. Daarnaast zijn de 

2 andere tabbladen CCL en Documenten direct aan te klikken. 
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De velden van het zoekformulier van het tabblad Zoek zijn aan te passen via 

Systeembeheer – Weergaven – Zoekformulier (zie handleiding deel 2 hoofdstuk 

3).  

  

Elk ingetypt zoekwoord wordt standaard rechts getrunceerd. Typt u bijvoorbeeld 

intern, dan zal bijvoorbeeld zowel intern, internationaal als internet gevonden 

worden. 

 

N.B. Via de instelling bij Systeembeheer – Weergaven – CCL Standaard zoekactie 

kan het standaard rechts trunceren voor het zoekformulier worden uitgeschakeld. 

  

Wilt u incidenteel voor een zoekactie de truncatie weglaten, gebruik dan “” om de 

zoekterm. “intern” zal dan alleen intern vinden en niet internationaal of internet. 

Dit geldt ook voor woordcombinaties die in een bepaalde volgorde moeten 

voorkomen. Ook hiervoor kunnen de aanhalingstekens gebruikt worden. 

 

Gebruikt u meerdere zoekwoorden in één of in meerdere velden, dan wordt 

standaard de booleaanse operator AND gebruikt. De zoekactie voor bijvoorbeeld 

interne begeleiding levert treffers op waar zowel het woord interne als het woord 

begeleiding in voorkomt.  
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Wilt u gebruik maken van de operator OR dan dient u per zoekwoord een 

zoekactie te doen en na de selectie van de zoeksets dient u deze vervolgens met 

OR te combineren (2e knop in werkbalk, zie pagina 14. Meerdere zoeksets 

kunnen met behulp van de [Ctrl] toets geselecteerd worden. 
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Indien u in het formulier gebruik wilt maken van links truncatie, dan kunt u voor 

de zoekterm een ? typen. De zoekterm ?woord zal dan zowel woordenlijst als 

zakwoordenboek vinden. 
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N.B. uw eigen scherm en zoekresultaten kunnen afwijken van voorgaande 

afbeeldingen. Dit is o.a. afhankelijk van instellingen en van de inhoud van de 

ingevoerde gegevens. 

 

N.B. het eerste veld in het zoekformulier heet in bovenstaand voorbeeld: Alle 

velden. Dit is slechts een benaming van het veld. Het hoeft niet te betekenen dat 

echt in alle velden van de catalogus gezocht kan worden. Het kan zijn dat velden 

niet geïndexeerd zijn en het kan zijn dat velden niet als zoekveld voor dit veld zijn 

geselecteerd.Voor meer informatie hierover verwijzen we naar deel 2 van de 

handleiding hoofdstuk 3 onderdeel Catalogi en Weergaven.  

  

 
Tabblad CCL 

   

  

Het tabblad CCL biedt de mogelijkheid te zoeken via de Common Command 

Language. Vanaf X-ref4 wordt hiermee de CCL Standaard (ISO 8777) gevolgd. In 

bijlage B zijn de diverse mogelijkheden en commando’s uitgewerkt aan de hand 

van voorbeelden. 

 

Via het menu Extra – CCL Zoeken kan tijdens het CCL Zoeken eenvoudig een 

overzicht opgevraagd worden van de veldcodes die gebruikt kunnen worden in de 

zoekactie.  
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N.B. dit overzicht hanteert dezelfde volgorde als gedefinieerd bij Systeembeheer – 

Weergaven – tabblad Velden. Ook niet geïndexeerde velden, waar niet op gezocht 

kan worden, kunnen in dit overzicht dus genoemd worden! 

  

 
Tabblad Documenten 

   

  

Via het tabblad Documenten kan gezocht worden op  

 Doc. nr. (documentnummer) 

 Gewijzigd (datum van wijziging) 

 Gemaakt (datum waarop de beschrijving gemaakt werd) 

 Functies (speciale zoekopdrachten) 

 

 
 

Naast de veldnamen staan dropdown menu’s met diverse mogelijkheden. Door 

erop te klikken komen voorbewerkte zoekacties in het zoekveld te staan. Deze 

geven voor de zoekvelden Gewijzigd en Gemaakt het format van de zoekactie 

weer, maar u kunt de datum aanpassen naar uw eigen wens. 

 

Bij de functies zijn er drie mogelijkheden: 

 

 Leeg  

 Duplicate 

 Complete 
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Leeg zal alle lege documenten vinden en gevolgd door een veldcode zal het (mits 

het veld geïndexeerd is) alle records vinden waarbij dit veld leeg is. 

 

Duplicate gevolgd door een veldcode zal alle duplicaten in dit veld vinden. 

 

Complete maakt het mogelijk om op de exacte woordvolgorde, en inhoud, van een 

specifiek veld te zoeken. In onderstaand voorbeeld wordt alleen gezocht naar de 

specifieke woordvolgorde mijn titel abc def binnen het veld titel (ttl). De titel mijn 

titel abc wordt op deze manier niet gevonden. Door middel van de 

aanhalingstekens is de exacte woordvolgorde van de zoekterm in te stellen. 

 

 
  

  

 
Index zoeken 

   

  

U kunt de index van een veld opvragen door in het zoekformulier in het 

desbetreffende veld met de cursor te klikken. Vult u niets in dan vraagt u de 

gehele index voor dat veld op. Vult u een of enkele letters in dan zal het systeem 

standaard getrunceerd zoeken. 

 

N.B. De index die wordt opgebouwd is afhankelijk van de gekozen 

indexeermethode voor een veld in de catalogus. Zie hiervoor deel 2 van de 

handleiding hoofdstuk 3. 
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Via File is deze index tabel te printen. Het sjabloon dat hiervoor gebruikt wordt, is 

te vinden via Systeembeheer – Sjablonen – Rapportages (zie deel 2 van de 

handleiding hoofdstuk 4). 

 

Via File – Index settings kan het aantal te tonen treffers per pagina worden 

ingesteld. 

 

N.B. het maximaal aantal treffers kan op 5000 worden gezet. 

 

Door een of meerdere regels in de index te selecteren en op de knop Zoek te 

klikken, worden de bijbehorende zoekacties gestart. De kolom Aantal documenten 

geeft een indicatie van het aantal documenten dat voor die zoekingang gevonden 

wordt in de catalogus.  

 

Met de pijltjestoetsen kan gebladerd worden door de diverse pagina’s met 

zoekingangen (indien beschikbaar). Het aantal pagina’s is afhankelijk van het 

aantal ingestelde hits per page en het totaal aantal zoekingangen dat gevonden is. 
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Klik zoeken 
   

Als je dubbel klikt in de presentatie van een document. Zal automatisch op dat 

woord gezocht worden in het veld waarin het woord weergegeven is.   

Er kunnen meerdere woorden geselecteerd worden door de Alt-toets in te 

drukken. Als je met de rechtermuisknop op de gemarkeerde woorden klikt, kan de 

zoekactie binnen elk veld uitgevoerd worden.  

 

N.B. Klik zoeken werkt alleen in de X-ref Client en alleen binnen velden die 

geïndexeerd zijn.  

  

 
Na de zoekactie 

   

Na een zoekactie zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van opslaan en 

uitvoer: 

 Combineren van resultaten van meerdere zoekacties (zie pagina 22) 

 Opslaan van een zoekactie (zie pagina 17) 

 Exporteren van het resultaat van een zoekactie (zie handleiding deel 2) 

 Exporteren van een zoekactie (zie handleiding deel 2) 

 Bewaren van een zoekset (zie pagina 43) 

 Globale wijziging binnen een zoekset (zie pagina 43) 

 

Deze mogelijkheden zijn elders in een van de handleidingen beschreven. Het 

betreft hier slechts een opsomming met een verwijzing. 
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Tonen scherm 
 
 

 
Samenvatting 

   

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van het menu in het Tonenscherm 

behandeld. Nadat u een zoekactie heeft gedaan, kunt u het resultaat bekijken, door 

te dubbelklikken op de desbetreffende regel met de gevonden treffers (deze 

moeten > 0 zijn). U kunt in plaats van dubbelklikken ook op de knop Tonen in het 

basisscherm klikken. Gebruik van Enter levert het tonenscherm van de laatste 

zoekactie op. 

 

 

 
 

In dit hoofdstuk worden de algemene onderdelen van het scherm toegelicht en 

worden de onderdelen onder het menu Bestand, Tonen, Extra en Help uitgelegd.  
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Onderdelen Tonen scherm 

   

 
 

De blauwe balk bovenin is de titelbalk, hierin staat welk nummer van het 

zoekresultaat (nummer zoekset) getoond wordt, evenals aan de rechterkant de 

knoppen voor de standaard Windows bediening van dit venster (minimaliseren, 

maximaliseren, sluiten). 

 

Onder de titelbalk staat de menubalk, met de menu’s Bestand, Tonen, Extra en 

Help. 

 

Daaronder bevindt zich de opsomming van de gevonden treffers. Dit heet de korte 

presentatie. De korte presentatie bevat in dit geval een overzicht in kolommen met 

Jaar, Titel, Auteur en ISBN. De indeling en getoonde velden van de korte 

presentatie is afhankelijk van de keuze die gemaakt is in het menu: Tonen (zie 

pagina 34) en/of van het standaard ingestelde sjabloon voor deze weergave (zie 

handleiding deel 2). 

 

Door met de rechtermuisknop te klikken op de kolomkop, kunt u het resultaat op 

die kolom laten sorteren, zowel Oplopend als Aflopend is daarbij mogelijk. Wilt u 

daarna terug naar de standaard sortering (zie handleiding deel 2), dan klikt u 

opnieuw en kiest u voor Standaard. 
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Onder de korte presentatie vindt u de lange presentatie van de titel. Dit betreft de 

lange presentatie van de titel die in de korte presentatie geselecteerd is. De 

indeling en getoonde velden van de lange presentatie is afhankelijk van de keuze 

die gemaakt is in het menu: Tonen (zie pagina 34) en/of van het standaard 

ingestelde sjabloon voor deze weergave (zie handleiding deel 2). 

 

 
 

Onder de lange presentatie staat standaard de knoppenbalk. Deze balk is te 

verslepen naar een plek elders in het venster. Door met de muis over de knop te 

bewegen, wordt een toelichting van de desbetreffende knop opgevraagd. De 

navigatieknoppen hebben betrekking op de gevonden treffers in de korte 

presentatie, dus eerste titel, vorige titel etc. De knoppen voor de administratieve 

modules nemen de gegevens van de geselecteerde titel mee naar deze module. 

 
 

In de statusregel is links de naam van de actieve weergave en de catalogus te zien. 

Rechts in de statusregel staat het nummer van de geselecteerde titel. Daarnaast het 

nummer van het totaal aantal gevonden titels in de zoekset die getoond wordt in 

dit Tonen scherm. 
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Tonenscherm: menu Bestand 

   

Het menu Bestand bevat een opsomming van de snel- en functietoetsen die in dit 

Tonen scherm gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er een menu item Selecteer 

server directory. 

 

 
 

Selecteer server directory is een instelling die gedaan moet worden wanneer bij 

Systeembeheer is gekozen voor de optie Allow drag en drop. Deze menuoptie 

staat ten onrechte in het menu van het Tonenscherm. 

 

 
Tonenscherm: menu Tonen 

   

Het menu Tonen bestaat uit drie delen: 

 

 korte presentatie 

 lange presentatie 

 uitvoerformaat 

 

 
 

Elk van deze menu opties heeft een subkeuzescherm. Bij de korte en lange 

presentatie zijn de opties die hier getoond worden afhankelijk van de instelling die 

gedaan is bij Systeembeheer – Weergaven – Sjablonen in combinatie met de 

sjablonen die voor deze catalogus gemaakt zijn via Systeembeheer – Sjablonen 

(zie handleiding deel 2). 
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N.B. Bij de keuze voor wijziging van een korte of lange presentatie in dit 

tonenscherm blijkt het belang van goede naamgeving van de desbetreffende 

sjablonen. 

 

 
 

Via het tonenscherm kan snel een eenvoudig gewisseld worden tussen de 

verschillende sjablonen. 

 

De optie Uitvoer formaat kan gebruikt worden om de getoonde gegevens in een 

ander format te presenteren voor verder gebruik bij bijvoorbeeld aanpassing van 

de sjablonen in XSL formaat (zie handleiding deel 2). 
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Tonenscherm: menu Extra  

   

Het menu Extra bestaat uit drie delen: 

 

 Alles selecteren / Maak een bewaarset 

 Zoek geselecteerd woord  

 Sortering: Oplopend/Aflopend/Standaard 

 

 

 
 

Om een bewaarset te kunnen maken moeten eerst de titels in de korte presentatie 

geselecteerd worden. Indien u alle titels tegelijk wilt selecteren, kunt u de optie 

Extra – Alles selecteren gebruiken. Ook is het mogelijk de titels met behulp van 

ingedrukte [Shift] en/of [Ctrl] toets resp. aaneengesloten of individueel te 

(de)selecteren.  

 

Bij het maken van een bewaarset wordt een nieuwe zoekactie gestart in X-ref (ga 

hiervoor terug naar het basisscherm). Deze zoekactie wordt niet uitgevoerd op 

basis van de inhoud zoals in de zoekset ervoor, maar op basis van 

documentnummers.  

 

Er zijn zeker twee redenen om van een zoekset een bewaarset te willen maken:  

 Wijzigingen zoals bijvoorbeeld globale wijziging (zie pagina 43) van 

een zoekterm, hebben in dat geval geen gevolgen voor de samenstelling 

van de zoekset.  

 Niet de hele zoekset moet bewerkt of bewaard worden, maar een 

selectie ervan. Deze selectie kan bewaard worden voor latere 

raadpleging evt. in combinatie met bewaar zoekacties (zie pagina 16). 
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In bovenstaand voorbeeld zou wijziging van het woord handleiding in 

bijvoorbeeld manual in het titelveld bij zoekset nr. 1 tot gevolg hebben dat het 

resultaat van deze zoekactie niet meer op te roepen is. Wordt de (globale) 

wijziging uitgevoerd op basis van zoekset 2 (de bewaarset), dan blijft het 

zoekresultaat (met gewijzigde inhoud) direct oproepbaar. 
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N.B. er is geen limiet in aantal titels voor het maken van een bewaarset. 

 

Het menu onderdeel Zoek geselecteerd woord, kan geactiveerd worden door met 

de [Alt] toets ingedrukt te dubbelklikken op een woord. Zo wordt een woord 

geselecteerd en wordt deze menu optie actief. Op dit woord kan verder worden 

gezocht in het veld dat in het submenu gekozen wordt. Bij Respective fields wordt 

(opnieuw) gezocht in het veld waaruit het geselecteerde woord gekozen werd.  

 

De opties Oplopend, Aflopend en Standaard hebben betrekking op de sortering 

van de korte presentatie. Het is mogelijk om in afwijking van de standaard 

sortering (zie handleiding deel 2 pagina 39 e.v.) tijdelijk de presentatie van titels 

op een ander veld te laten sorteren in een oplopende (A-Z) of aflopende (Z-A) 

volgorde. Deze optie zal vooral gebruikt worden als het veld waarop tijdelijk 

gesorteerd moet worden niet voorkomt in de korte presentatie.  

 

N.B. De volgorde van de velden bij Zoek geselecteerd woord en onder Oplopend 

en Aflopend is alfabetisch op veldnaam. Zoek geselecteerd woord vereist 

Javascript. Velden die bij Systeembeheer – Catalogi (zie handleiding deel 2 

pagina 27 e.v.) niet als geïndexeerd zijn aangemerkt worden in dit overzicht niet 

getoond.  

 
Tonenscherm: menu Help 

   

Het menu Help geeft de optie om de (contextafhankelijke) Engelstalige 

handleiding op te vragen. 
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Bewerken scherm 
 
 

 
Samenvatting 

   

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van het menu in het Bewerken scherm 

uitgelegd. Het Bewerken scherm wordt gebruikt voor:  

 

 invoer van nieuwe gegevens  

 bewerken van bestaande gegevens 

 

Eerst worden de algemene onderdelen van het scherm toegelicht en worden de 

onderdelen onder het menu Bestand, Snelmenu en Help uitgelegd.  

 

 
Onderdelen Bewerken scherm 

  

Het Bewerken scherm lijkt enigszins op het Tonen scherm (zie pagina 31). Hierna 

zullen de afwijkende onderdelen verder worden toegelicht. 
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Het menu van het Bewerken scherm bevat andere opties dan in het Tonen scherm. 

 

Het Bewerken scherm bevat een extra knoppenbalk. 

 

 

 
 

 

De knoppenbalk bevat naast de opties Vet, Cursief en Onderstreept een optie om 

na selectie van tekst of een afbeelding een link te koppelen aan deze selectie. 

 

 
 

Het Bewerken scherm kan een afwijkende volgorde hebben voor de velden die 

getoond worden. Achter een veld kan direct de inhoud gewijzigd worden, ook dit 

wijkt af. 

 

Het navigatiedeel van de onderste knoppenbalk is uitgebreid met een knop om een 

nieuwe beschrijving/nieuw record te maken. 
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De knop Bewerken is vervangen door de knop Tonen en rechts naast deze knop is 

de knop Bewaren toegevoegd. Deze laatste knop wordt actief, zodra iets gewijzigd 

of toegevoegd wordt bij een van de velden er boven. 

 

 
Bewerken scherm: menu Bestand 

   

Het menu Bestand bevat een opsomming van de snel- en functietoetsen die in dit 

Bewerken scherm gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er nog de volgende  

menu items  

 Selecteer scanner bron 

 Selecteer server directory 

 

 
 

Selecteer scanner bron is bedoeld om een keuze te maken tussen eventueel 

meerdere gekoppelde scanners. 

 

 
 

Selecteer server directory is een instelling die gedaan moet worden wanneer bij 

Instellingen mutatiescherm (zie handleiding deel 2) is gekozen voor de optie 

Allow drag en drop.  
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Dit is tevens het pop up scherm dat verschijnt als u nog niets heeft ingesteld en 

een afbeelding of bestand versleept naar uw Bewerken scherm. U kunt dit ook 

vooraf instellen en door Vraag dit niet opnieuw te selecteren kunt u voorkomen 

dat bij elke Drag en Drop actie het pop up scherm verschijnt. 

 

N.B. Het menu Bestand – Selecteer server directory is uiteraard opnieuw op te 

vragen als de bestanden standaard naar een andere map moeten worden 

geupload. 

 

 
Bewerken scherm: menu Snelmenu 

   

De menu opties die hieronder vermeld worden, zijn ook via de rechtermuisknop 

op te roepen. In verband met beveiliging van het netwerk, kan het gebruik van uw 

rechtermuisknop zijn uitgeschakeld. U kunt dan via dit menu gebruik maken van 

dezelfde functionaliteit. Niet alle opties zijn standaard actief, dit is net als bij 

normaal gebruik van het snelmenu via de rechtermuisknop, afhankelijk van de 

plek waar de cursor staat. Om bijvoorbeeld de optie Sorteer actief te krijgen moet 

de cursor in een veld staan. 
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N.B. of de opties Knippen, Kopiëren en Plakken in het menu zijn opgenomen 

hangt af van de instelling die gedaan is bij Instellingen mutatiescherm – 

Advanced editor (zie handleiding deel 2). 

 

De optie Sorteer biedt de mogelijkheid om het zoekresultaat te sorteren op het 

veld waar de cursor actief is. Hiervoor zijn de opties Oplopend en Aflopend 

beschikbaar. Na deze sortering kan via de keuze voor Standaard de sortering weer 

volgens de standaard instelling worden uitgevoerd (zie handleiding deel 2 pagina 

39 e.v.)  

 

Staat de cursor in een geïndexeerd veld, dan kan via de optie Index de index voor 

dat veld worden opgevraagd. De gegevens uit deze index kunnen gebruikt worden 

voor de invoer van gegevens in dit veld. Bijvoorbeeld voor het auteursveld in het 

geval van handmatige invoer van gegevens. Door een ingang uit de index te 

selecteren en op de knop Selecteer te drukken (of door te dubbelklikken) wordt dit 

onderdeel uit de index toegevoegd aan het veld op de plek waar de cursor staat. 

De overige onderdelen van dit scherm zijn behandeld op pagina 27. 

 

 
 

N.B. Eventuele interpunctie en gebruik kapitalen van deze index ingang wordt 

overgenomen zoals het voor het eerst in de catalogus werd aangetroffen. 

 

Een globale wijziging kan gebruikt worden om een wijziging in meerdere records 

tegelijk uit te voeren. Hierbij dient de zoekset (of nog liever bewaarset, zie pagina 

43) nauwkeurig vooraf te worden geselecteerd. Een globale wijziging wordt 
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telkens in één veld tegelijk uitgevoerd. De wijziging wordt uitgevoerd voor het 

veld waar de cursor actief is. Na een globale wijziging worden de gewijzigde 

records automatisch opnieuw herindexeerd. 

 

N.B. een globale wijziging kan ook worden uitgevoerd op niet-geïndexeerde 

velden. 

 

  
 

In het scherm wordt bovenaan aangegeven op welk veld de globale wijziging 

betrekking heeft. Het scherm heeft 3 tabbladen: Vervang, Wat toevoegen en 

Functies. Bij het eerst tabblad wordt het gezochte ingetypt bij Vind wat en het 

woord waardoor het vervangen moet worden, wordt ingetypt bij Vervang door. 

 

Bij de Zoek opties, kan gekozen worden voor Zoek letter, deze optie zoekt en 

vervangt een letter in een woord. Ook kan gekozen worden voor Zoek heel woord. 

In dat geval wordt niet automatisch rechts getrunceerd bij de zoekterm die onder 

Vind wat is ingetypt. 
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Het tabblad Wat toevoegen biedt de mogelijkheid om hetgeen onder Wat 

toevoegen getypt wordt, toe te voegen Na of Voor bestaande inhoud van het 

geselecteerde veld. Ook kan de optie Verwijder eerst bestaande inhoud veld 

gekozen worden om het veld leeg te maken voordat iets nieuws wordt toegevoegd. 

 

Om een globale wijzigingsactie te starten dient na de invoer geklikt te worden op 

de knop Toepassen. Links onderaan in het venster wordt de status van de 

wijziging aangegeven.  
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Het tabblad Functies biedt de mogelijkheid om alle inhoud van het gekozen 

veld(en) leeg te maken. Ook eventuele, niet zichtbare, code wordt gewist. 

 

 

Via het snelmenu of via een sneltoets kan een Intellisense tabel (zie handleiding 

deel 2) worden opgevraagd. Ook is het mogelijk de inhoud van de tabel op te 

vragen door op de veldnaam te klikken. Een veld waar een Intellisense tabel voor 

gedefinieerd is, wordt gemarkeerd met een rood sterretje. 
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De inhoud van de tabel kan afhankelijk van het type tabel dat gedefinieerd is ook 

op een andere manier worden opgevraagd/gebruikt (zie handleiding deel 2). 

 

 

 
 

Het is mogelijk om de inhoud van een veld uit een vorig document 

(documentnummer is nieuw/huidig document -1) te kopiëren naar het document 

dat bewerkt wordt. Ook is het mogelijk dezelfde actie vanaf een willekeurig 

document te doen. In dat geval verschijnt een pop up scherm waarin het 

documentnummer moet worden getypt waarvan de inhoud moet worden 

overgenomen. Ook is het mogelijk een bestaand record volledig te kopiëren naar 

een nieuw record via de optie Kopieer dit document. 

 

Verder is het mogelijk in het Bewerken scherm een document te verwijderen. Ook 

kan gekozen worden om de inhoud uit de weergegeven velden te wissen. 

Gegevens die in deze weergave niet getoond worden, maar wel in de database 

voor dit record vermeld zijn, worden dan ongemoeid gelaten. Tevens blijft de 

informatie in de systeemvelden (bijvoorbeeld Gewijzigd en Gemaakt) behouden. 
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Met de optie Verwijder zoekresultaat kunnen in één keer alle treffers van een 

zoekset worden verwijderd. Dit wordt voor verwijdering wel gevraagd. 

 

 
 

N.B. Met verwijderen verwijdert u gegevens uit de database en dat is altijd 

definitief (er is geen Ongedaan maken knop!). Was de actie achteraf ongewenst, 

dan moet een back up worden teruggeplaatst. 

 

De optionele menu-opties Knippen, Kopiëren en Plakken kunnen gebruikt worden 

om teksten te knippen, kopiëren en/of te plakken via het snelmenu. Deze menu 

items komen in beeld als bij Instellingen mutatiescherm gekozen is voor True bij 

de Advanced editor (zie handleiding deel 2). 

 

 
Bewerken scherm: knoppenbalk  

   

De knoppenbalk beschikt over een aantal functies die nog niet elders zijn 

besproken. Het betreft hier het hyperlinken vanuit een record naar bronnen elders 

of het toevoegen van een afbeelding aan een record. Ook het toevoegen van 

exemplaargegevens komt in dit deel aan bod. 

 

 
 

Naast de bekende functies voor Vet (1), Cursief (2) en Onderstreept (3), is het 

mogelijk om nadat een stuk tekst geselecteerd is deze te linken (4). 

 

 
 

Standaard staat dit Link scherm ingesteld op een link naar een URL. 

 

N.B. Let op dat wanneer u een URL kopieert, dat in dit venster al een http:// 

vermelding staat en dat deze niet verdubbeld wordt bij Uri. In dat geval zal de 

link namelijk niet goed werken. 
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N.B. Een andere manier om http-links te maken is ze direct in een veld te typen 

waarna ze door X-ref automatisch als link worden herkend en aanklikbaar zijn. 

Via een wijziging van het sjabloon kan de (lange) URL dan door een standaard 

tekst of afbeeldingen worden vervangen in de presentatie. Informeer eventueel 

naar deze mogelijkheid bij de servicedesk.Deze optie biedt meerdere voordelen in 

het beheer. 

 

Bij Type kunnen 3 mogelijkheden worden geselecteerd: 

 www 

 file 

 mailto 

 

Type www is een link naar een URL (begint altijd met http://). Indien gelinkt 

moet worden naar een bestand dat is opgeslagen in de map Files van X-ref (zie 

handleiding deel 1 en deel 2), dan moet het type file worden geselecteerd. Achter 

het veld Uri wordt dan de knop met de … actief. U kunt hierop klikken en het 

desbetreffende bestand waarnaar gelinkt moet worden selecteren. 

 

 
 

X-ref vult deze bestandsnaam dan in bij Uri en maakt er vervolgens zelf een link 

van. 
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Voor het linken van een bestand kan ook gebruik gemaakt worden van de optie 

Drag en drop files zie handleiding deel 2. 

 

Wordt bij Type gekozen voor mailto, dan kan de geselecteerde tekst gelinkt 

worden aan een emailadres. 

 

 
 

 

 
 

Ook is het mogelijk een afbeelding (5) op te nemen in de beschrijving van een 

record. Denk daarbij aan mogelijkheden voor afbeeldingen van boekomslagen, 

foto’s voor een kennisdatabank of aan foto’s van een kunstcollectie. Deze 

afbeeldingen kunnen een beschrijving verrijken. Maar de afbeeldingen kunnen 

zelf ook object zijn van de beschrijving.  

 

Om een afbeelding toe te voegen aan een veld, kan gebruik gemaakt worden van 

knop 5 Afbeeldingen. In dat geval dient de afbeelding vooraf te zijn opgeslagen in 

de map Files (zie pagina 18). Overigens kan indien mogelijk makkelijker gebruik 

gemaakt worden van de optie Drag en Drop afbeeldingen zie handleiding deel 2. 

 

N.B. De knop Afbeeldingen moet worden gebruikt als de afbeelding al in de map 

Files staat en/of wanneer het gebruik van Javascript niet is toegestaan. 
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Klik op de knop Afbeeldingen geeft het scherm Afbeeldingen. Hierin kan via de 

knop met … achter Path, het betreffende bestand gekozen worden uit de map 

Files. De bestandsnaam wordt dan achter Path ingevuld en bij Original size 

verschijnen de originele afmetingen van de gekozen afbeelding. Op basis daarvan 

kan een evenredige waarde òf bij Width òf bij Height worden ingesteld. Bij 

Border wordt aangegeven hoe dik de rand om de afbeelding moet zijn. Indien men 

geen rand wil, kan met dit op 0 instellen. Indien Thumbnail is geselecteerd, dan 

zal de afbeelding klein worden weergegeven en vervolgens gelinkt zijn aan de 

grotere (originele) afbeelding. 

 

 
 

 

 
 

De knoppen Scanner (6), Sorteren (7) en Index (9) zijn respectievelijk op pagina 

39, 41 en 26 uitgelegd.  

 

De knop Exemplaren (8) dient gebruikt te worden indien gebruik gemaakt wordt 

van de leenmodule of wanneer men anderszins wil laten zien dat van een bepaald 

record meerdere exemplaren in de collectie zijn. 
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In het Exemplaren scherm kunnen nieuwe exemplaarnummers met eventueel 

bijbehorende gegevens worden toegevoegd via de knop Nieuw – Maken. 

Bestaande exemplaren kunnen ook gewijzigd of verwijderd worden. Door met de 

rechtermuisknop op een exemplaar te klikken kunt u meerdere exemplaren 

tegelijk laten aanmaken. 
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Door aan een weergave en aan een sjabloon het veld Copies toe te voegen, wordt 

het mogelijk in de presentatie van een titel ook de exemplaar gegevens eenvoudig 

te laten tonen. 
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Van exemplaren zijn via bijvoorbeeld een barcodeprinter ook etiketten te printen. 

Om een barcode te kunnen printen dient de juiste printer geselecteerd te worden 

via het menu Bestand in dit Exemplaren scherm en dienen de Label instellingen 

eerst te worden gedaan. 

 

 
 

Bij Selecteer etiketprinter worden automatisch de aan de PC aangesloten printers 

getoond. Hieruit moet een keuze gemaakt worden. 

 

 
 

Bij Label instellingen moeten de instellingen voor het etiket worden opgegeven. 
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1: Tekst: voegt een standaard bericht toe aan ieder etiket. 

 
 

2. Letter D: optie True of False, wel of niet tonen van letter D voor het 

documentnummer 

3. Exemplaar: optie True of False, wel of niet tonen van exemplaargegevens “/1” 

4. Hoogte, zie afbeelding hierna F 

5. Linker marge, zie afbeelding hierna D 

6. Rechter marge 

7. Marge boven, zie afbeelding hierna J 

8. Marge onder, zie afbeelding hierna I 

9. Ruimte tussen streepjes, zie afbeelding hierna B 

10. Breedte van het breedste streepje, zie afbeelding hierna C 

11. Breedte van het smalste streepje, zie afbeelding hierna A 

12. Ruimte tussen code en tekst eronder, zie afbeelding hierna E 

13. Liggend: optie True of False, wel of niet liggend formaat etiket 

14. Label hoogte, zie afbeelding hierna H 

15. Label breedte, zie afbeelding hierna G 

16. Documentnummer, optie True of False, wel of niet afdrukken van 

documentnummer “12683” 
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Bewerken scherm: drag en drop afbeeldingen en bestanden 
   

Wanneer bij de Instellingen mutatiescherm (zie handleiding deel 2) de Allow drag 

and drop en Advanced editor beide op True ingesteld zijn, is het mogelijk om 

afbeeldingen en bestanden vanaf de eigen pc te verslepen naar het bewuste veld in 

het Bewerken scherm. Daarbij worden deze bestanden automatisch geupload naar 

de hiervoor ingestelde map (zie pagina 41). 

 

Om een link of een miniatuur te kunnen maken via drag en drop, moet het veld 

voorbereid zijn voor deze acties. Ook moet Javascript gebruik toegestaan zijn op 

het werkstation. Om het veld voor te bereiden hierop zie handleiding deel 2. Een 

voorbereid veld is te herkennen aan een (voor bestanden) of twee (voor 

miniaturen) blauwe sterren naast de veldnaam. 

 

 
 

 

Bewerken scherm: menu Help 
   

Het menu Help geeft de optie om de (contextafhankelijke) Engelstalige 

handleiding op te vragen. 
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7  
 

Leenmodule 
 
 

 
Samenvatting 

   

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van de Leenmodule als volgt uitgelegd.  

 

 knoppenbalk 

 zoeken lener 

 zoeken publicatie 

 uitlenen inclusief IBL 

 zelf uitlenen via RFID 

 uitlening(en) zoeken 

 reserveren 

 verlengen 

 aanmaningen 

 brieven 

 rapporten / statistieken 

 help 

 

Voor het registeren van een uitlening kunt u van begin tot eind actief blijven in het 

Leenscherm.  

 

N.B. Het is ook nog steeds mogelijk om het zoeken van een publicatie in het 

basisscherm te starten, zoals dit gebruikelijk was in X-ref3. 

 

Een uitlening start met het selecteren van de lener, daarna moet de te lenen 

publicatie worden opgezocht. Klikken op de knop Uitlenen/verlengen registreert 

de uitlening. Uiteraard zijn er nog andere opties zoals IBL-uitlening en zelf 

uitlenen via RFID mogelijk.  

 

 
Leenscherm: knoppenbalk  (1) 

   

 
 

1. Bewerk en Print; voor het printen (en eventueel vooraf bewerken) van brieven. 

2. Print; brieven worden direct geprint, er is geen mogelijkheid om ze te 

bewerken. 



 58 

3. Geen e-mail; het versturen van brieven per mail wordt tijdelijk onderdrukt als 

er een rood kruisje bij de envelop staat. 

4. Leners; gegevens van gebruikers / leners kunnen worden opgevraagd. Voor 

meer informatie zie handleiding deel 2. 

5. Gegevens geselecteerde lener; geeft inzicht in de gegevens die van de 

geselecteerde lener zijn ingevoerd. 

6. Nieuwe lener; mogelijkheid om een lener die nog niet in het systeem zit, toe te 

voegen. 

 

N.B. Een gebruiker moet lid zijn van de groep Leners om te kunnen lenen. Voor 

meer informatie zie handleiding deel 2. 

 
Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.  

Leenscherm: knoppenbalk (2)  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken lener 
   

Zoek een lener door in het veld achter lener de eerste letters van de achternaam te 

typen.  

 

 
 

Zodra er voldoende letters getypt zijn, zal de naam automatisch aangevuld 

worden.  

 

N.B. Controleer of dit de juiste lener is! Het restant van de naam blijft blauw 

geselecteerd.  

 

1. Uitlenen/verlengen: registratie via de ‘snelle’ methode 

2. Reserveren 

3. Innemen 

4. Muteren: de ‘langzame’ registratiemethode 

5. Wissen: verwijderen van gegevens op het scherm (uitleningen 

etc. worden niet verwijderd, het scherm wordt 

‘schoongemaakt’!!) 

6. Tonen: meer gegevens van een geselecteerde publicatie 

bekijken in de catalogus 

7. Bewaren 

8. Sluiten: afsluiten van het Leenscherm 
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Het is ook mogelijk om te zoeken op een andere ingang. Klik voor meer 

zoekmogelijkheden op de dropdown menu links van Lener. 

 

 
 

Zo kan behalve op achternaam (Lener), ook gezocht worden op de naam van de 

Instelling, de Postcode, de Categorie van een lener, de Voornaam of de Login 

(Inloggen). 

In al deze gevallen verschijnt een venster met alle zoekingangen voor dit 

onderdeel inclusief de naam van de Lener. 

 

 
 

In dit scherm kan de lener dan geselecteerd worden en daarna kan het scherm 

gesloten worden. 
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Eventueel kan een lener die nog niet in het systeem aanwezig is, worden 

toegevoegd via de knop Nieuwe lener (6), zie ook pagina 58 Ook kunnen de 

gegevens van de lener gecontroleerd worden via de knop Gegevens geselecteerde 

lener (5). Wilt u de gegevens van gebruikers bekijken zonder een lener te 

selecteren, dan kan dat via de knop Leners (4). 

 

 
 

Wanneer een naam geselecteerd is in het veld achter Lener, dan is het mogelijk 

via het dropdown menu de optie Geretourneerde uitleningen te selecteren en op 

die manier de oude uitleningen te bekijken van deze persoon. 

 

N.B. Geretourneerde uitleningen kunnen alleen bekeken worden als de 

leengegevens niet geanonimiseerd zijn. 

 

 
Zoeken publicatie 

   

Vervolgens dient de publicatie en het desbetreffende exemplaar te worden 

opgezocht in de catalogus. Hiervoor moet de aanduiding Huidige uitleningen en 

reserveringen worden gewijzigd in Catalogus. Dit kan via het dropdown menu. 

 

 
 

Voor meer uitleg over de opties in dit dropdown menu wordt verwezen naar 

pagina 51. 

 

Afhankelijk van hoe de publicaties zijn gelabeld, kan in het veld bij Doc + Ex nr 

direct gezocht worden of in een van de andere velden uit het dropdown menu dat 

daar bij hoort.  
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Voor Doc + Ex nr kan de zoekactie bijvoorbeeld 178/1 zijn of 178 1 of D178/1 of 

D178 1 waarbij 178 dan het documentnummer is en 1 het exemplaarnummer (zie 

voor meer informatie over exemplaarnummer pagina 51). 

 

N.B. Doc + Ex nr kan in uw geval anders zijn aangeduid bijvoorbeeld als ID zie 

handleiding deel 2. 

 

N.B. wanneer bij de leeninstellingen (zie handleiding deel 2) is ingesteld dat het 

standaard exemplaarnummer nummer 1 is, hoeft /1 of 1 niet ingetypt te worden bij 

de zoekactie. 

 

Het dropdown menu bij Doc + Ex nr bestaat uit twee delen: 

 

 zoeken in de huidige uitleningen en reserveringen 

 zoeken in de catalogus 

 

De opties Doc + Ex nr t/m Prioriteit horen bij de optie zoeken in de huidige 

uitleningen en reserveringen (het veld eronder). De opties Alle velden t/m 

Materiaal horen bij het zoeken in de catalogus. In dat geval dient in het veld 

eronder ook voor zoeken in de catalogus gekozen te worden. 

 

N.B. de opties Alle velden t/m Materiaal zijn afhankelijk van de instellingen die 

gedaan zijn bij Systeembeheer – Weergaven – Tabblad Zoekformulier (zie 

handleiding deel 2). 

 

N.B. selecteer eerst of u in Huidige uitleningen of reserveringen wilt zoeken of in 

de catalogus. Selecteer daarna een van onderstaande opties om op te zoeken. 
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Zoeken op documentnummer en exemplaarnummer levert 1 treffer op. 
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Zoeken op bijvoorbeeld een titelwoord in de catalogus kan meerdere treffers 

opleveren. In dat geval dient de juiste titel en het juiste exemplaar geselecteerd te 

worden voor uitlening. 

 

Toelichting bij het resultaat in het zoekscherm: 

In de kolom Doc + Ex nr kan voor het documentnummer en het 

exemplaarnummer of nog de volgende aanduiding staan: 

- voor een documentnummer betekent dat dit document/exemplaar niet is 

uitgeleend 

D voor een documentnummer betekent dat dit document/exemplaar wel is  

uitgeleend. 

RD betekent een reservering voor een uitgeleend document 

F voor een nummer betekent een IBL-uitlening 

RF voor een nummer betekent een gereserveerde IBL-uitlening 

X voor een nummer betekent een niet gecatalogiseerde uitlening 

RX voor een nummer betekent een reservering voor een niet gecatalogiseerde 

uitlening. 

 

Onder de kolom titelbeschrijving staan de gegevens van de publicatie volgens de 

korte presentatie van de weergave die gekoppeld is aan de Leenmodule (zie 

handleiding deel 2 pagina 39 e.v.). De velden die normaliter in kolommen 

gepresenteerd worden, zijn hier met een / gescheiden. 

 

N.B. het is mogelijk om in het resultatenscherm meerdere titels te selecteren voor 

uitlening aan dezelfde lener. Gebruik voor het selecteren de [Ctrl] of de [Shift] 

toets. 
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Bij het zoeken op barcode kan gekozen worden voor Exemplaar mits de barcode 

in de exemplaartabel is ingevuld. Anders dient een ander veld geselecteerd te zijn. 

De barcode moet een unieke code zijn. 

 

N.B. bij het gebruik van de barcode hoeft slechts één keer op de leenknop geklikt 

te worden, wanneer er meerdere uitleningen voor dezelfde lener zijn. De volgende 

scans worden automatisch aan dezelfde lener toegekend. 

 

 
Uitlenen 

   

Een standaard uitlening van een document uit de catalogus kan via de snelle 

registratie methode gedaan worden. Tenminste als er geen bijzondere 

omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld een afwijkende leenperiode.  

 

Wanneer sprake is van bijvoorbeeld een afwijkende leenperiode of wanneer het 

een IBL-uitlening of een uitlening van een niet-gecatalogiseerde publicatie betreft, 

dient gebruik gemaakt te worden van de ‘langzame registratiemethode’ (zie 

pagina 66. 

 

‘snelle registratie’ 

Wanneer de lener en de publicatie (document uit catalogus) gevonden zijn, kan 

door middel van het klikken op de knop Uitlenen/verlengen de registratie van de 

uitlening worden gedaan.  
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Na het klikken op de knop Uitlenen/verlengen zal het min-teken voor (in dit 

voorbeeld) 168 veranderen in een D. Ook worden de gegevens in het onderste 

deel van het scherm automatisch ingevuld. In de statusregel verschijnt de tekst 

Uitlening geregistreerd. In de statusregel staat verder de retourdatum vermeld 

voor een normale (N) en voor een kortdurende (S) leenperiode. Ook is te zien 

wanneer in het leenvenster meerdere titels staan, welke titel geselecteerd is  

bijv. 2 | 10. 

 

 
 

In bovenstaand scherm is de kolom Inleverdatum en Reservering? te zien. Deze 

kunnen aan de presentatie worden toegevoegd door via het menu Tonen een 

vinkje te plaatsen voor de menu optie Retourdatum en Reservations (aanklikken 

geeft een vinkje of schakelt deze uit). 

 

 
 

Het Tonen menu heeft daarnaast nog de optie Korte presentatie met een 

subkeuzescherm. Bij de korte presentatie zijn de opties die getoond worden 

afhankelijk van de instelling die gedaan is bij Systeembeheer – Weergaven – 
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Sjablonen in combinatie met de sjablonen die voor deze catalogus gemaakt zijn 

via Systeembeheer – Sjablonen (zie handleiding deel 2). 

 

De retourdatum is de datum dat de publicatie ingeleverd moet worden. De kolom 

Reservering? geeft aan of er ook reserveringen zijn voor een uitgeleende 

publicatie (zie handleiding deel 2). 

 

 

 
 

In bovenstaand voorbeeld zijn er dus voor document 208 exemplaar 1, in totaal  

2 reserveringen. Deze staan in dit voorbeeld ook eronder weergegeven met RD 

208 1*. 

 

N.B. de rode tekst over de  betalingsachterstand bij Lener Barkhuis A. wordt 

getoond doordat een commentaar is toegevoegd voor deze gebruiker (zie 

handleiding deel 2). 

 

‘langzame registratie’ 

Ook hierbij geldt dat in geval van een uitlening van een document uit de 

catalogus, eerst de lener en de publicatie geselecteerd moeten zijn. Daarna kan via 

de knop Muteren een afwijkende leenperiode of een opmerking worden 

geregistreerd bij de uitlening. 

Dit scherm is ook op te roepen via het menu Registreren of via de bijbehorende 

sneltoets. 

 

 
 

 
IBL-uitlening 

   

Een IBL-uitlening betreft een uitlening aan een lener van een publicatie die bij een 

andere instelling is opgevraagd. 

 

De procedure van aanvraag van de publicatie elders t/m de uitlening aan de lener 

en de verdere afwikkeling kan via X-ref worden uitgevoerd. 

 

Als een publicatie bij een andere instelling wordt opgevraagd, dan kan deze als 

een type RF (gereserveerde IBL-uitlening) worden geregistreerd in X-ref.  
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Selecteer de juiste lener voor wie de publicatie wordt aangevraagd. Druk daarna 

op de knop Muteren of gebruik de sneltoets combinatie [Ctrl] – [Alt] – F of ga via 

het menu Registreren - Nieuwe reservering – IBL (F). 

 

Het scherm Lening wijzigen wordt geopend en afhankelijk van de methode die 

hiervoor gebruikt is (klikken op knop of sneltoets) staat bij Type al het juiste type 

geselecteerd. Gebruik anders de dropdown knop om het type RF alsnog te 

selecteren. 

 

 
 

Vul bij opmerking 1 en 2 de bijzonderheden in met betrekking tot de publicatie 

zoals titel, auteur, isbn en gegevens over de verstrekkende instelling waar de 

publicatie is aangevraagd. 
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Druk daarna op de knop Maken. 

 

 
 

Het nummer is nu ingevuld door X-ref. Dit nummer kan evt. op het 

aanvraagformulier voor de eigen administratie worden ingevuld. 
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De IBL uitlening is terug te vinden op de opmerkingen, de lenersnaam en op het 

nummer F 74. (bij het zoeken laten filteren op type RF door huidige uitleningen 

en reserveringen te veranderen in gereserveerde IBL uitleningen). 

 

Als de aangevraagde publicatie wordt ontvangen dan kan deze opgezocht worden 

in de Leenmodule. 

 

 
 

Klik hierna op de knop Uitlenen/verlengen. Dan wordt het Lening wijzigen 

scherm geopend en is het type van RF automatisch in type F veranderd. Na het 

eventueel aanpassen van de leenperiode (aantal dagen), kan via Toepassen de 

IBL-uitlening geregistreerd worden. 
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Wanneer een IBL-uitlening wordt terug bezorgd, kan deze via de knop Innemen 

ongedaan gemaakt worden. De publicatie kan naar de desbetreffende instelling 

worden teruggestuurd.  

 

Eventueel kan tijdens dit uitleenproces op diverse momenten een brief geprint 

worden vanuit X-ref (zie bijlage C handleiding deel 2). 

 

Op soortgelijke wijze kunnen ook niet gecatalogiseerde publicaties worden 

uitgeleend (bijvoorbeeld aanwinsten die nog niet gecatalogiseerd zijn). Het betreft 

dan een uitlening van het type X. 

 

 
Zelf uit lenen via RFID 

   

Het is mogelijk om mensen zelf hun boeken te laten lenen met behulp van een 

RFID scan. X-ref is compatible met het hiervoor benodigde SIP2 protocol. 

Medewerkers kunnen dan via een werkstation hun eigen registratie verzorgen.  

 

Neem bij interesse voor dit onderdeel van X-ref svp contact op met onze 

servicedesk om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. 
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Zoeken uitlening(en) 
   

Het is mogelijk om op bestaande en op geretourneerde uitleningen te zoeken. Klik 

voor de mogelijkheden hiervoor op het dropdown menu voor Huidige uitleningen 

en reserveringen.  

 

N.B. Zorg dat de cursor actief is in het veld erboven (Doc + Ex nr). 

 

 
 

Het dropdown menu geeft een groot aantal opties weer. Globaal is dit menu in 4 

delen op te splitsen: 

 zoeken vanuit het leenscherm 

o huidige uitleningen en reserveringen 

o catalogus 

 huidige uitleningen 

o alle uitleningen (D, F, en X) 

o alle D-uitleningen (documenten in de catalogus) 

o alle F-uitleningen (geregistreerde IBL-uitleningen) 

o alle X-uitleningen (uitleningen van niet gecatalogiseerd materiaal) 

 huidige reserveringen 

o alle reserveringen (D, F, en X) 

o alle D- reserveringen (documenten in de catalogus) 

o alle F- reserveringen (gereserveerde IBL-uitleningen) 

o alle X- reserveringen (reserveringen niet gecatalogiseerd materiaal) 

 huidige geretourneerde uitleningen 

o alle geretourneerde uitleningen (D, F, en X) 

o alle geretourneerde D-uitleningen (documenten in de catalogus) 

o alle geretourneerde F-uitleningen (geregistreerde IBL-uitleningen) 

o alle geretourneerde X-uitleningen (uitleningen van niet 

gecatalogiseerd materiaal) 
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De geretourneerde uitleningen geven inzicht in alle geretourneerde uitleningen 

(van alle typen of van een bepaald type uitlening: D, F, X). Afhankelijk van de 

instellingen bij Systeembeheer – Gebruiker – tabblad Leen (zie handleiding deel 

2), wordt bij een uitlening de lenersnaam wel of niet getoond. Dit is afhankelijk 

van de instelling bij Anonimiseer leengegevens.  

Wordt via de lener gezocht naar geretourneerde uitleningen, dan wordt de 

geleende titel niet zichtbaar wanneer Anonimeer leengegevens is ingesteld voor 

deze lener. 

 

 
 

N.B. Als de instelling van anonimiseer leengegevens wordt gedaan nadat al 

uitleningen zijn geretourneerd, dan blijft de lenersnaam bij zoeken naar alle 

geretourneerde uitleningen wel zichtbaar.  
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Het dropdown menu bij Doc + Ex nr geeft ook extra mogelijkheden voor het 

zoeken naar gegevens over huidige uitleningen en reserveringen. 

 

 
 

Wordt uit dit menu bijvoorbeeld gekozen voor de optie Aantal aanmaningen, dan 

kan zo bijvoorbeeld gezocht worden op alle huidige uitleningen waarvoor meer 

dan één keer een aanmaning is verstuurd. 
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Reserveren 
   

Als bij het zoeken van een publicatie blijkt dat deze al is uitgeleend en geen ander 

exemplaar meer beschikbaar is, dan kan de titel via de knop Reserveren voor de 

geselecteerde lener gereserveerd worden. 

 

 
 

Door na de reservering op de knop Muteren te klikken, kan de prioriteit van de 

reservering worden gewijzigd.   

 

 
 

N.B. Een lener kan slechts gelijktijdig slecht één keer een reservering doen voor 

dezelfde publicatie. 
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Verlengen 
   

Een uitlening verlengen wordt gedaan door na het selecteren van de 

desbetreffende uitlening te klikken op de knop Uitlenen/verlengen. Door meerdere 

publicaties te selecteren kunnen meerdere uitleningen ineens verlengd worden. 

Eventueel kan wanneer op lener is gezocht en alles verlengd moet worden, 

gebruik gemaakt worden van de menu optie Extra – Alles selecteren. 

 

N.B. Er kan slechts een beperkt aantal keren worden verlengd, dit is afhankelijk 

van de instellingen die gedaan zijn in het menu Systeembeheer (zie handleiding 

deel 2).   

 

 
Aanmaningen 

   

Het is mogelijk om de aanmaningen handmatig te verzenden (via print of e-mail), 

maar het is ook mogelijk om dit proces geautomatiseerd te laten verlopen. Voor 

deze laatste mogelijkheid moeten vooraf enkele instellingen worden gedaan in 

met name de Configuration Manager (zie handleiding deel 1).  

 

Heeft u interesse in dit onderdeel neem dan svp contact op met de servicedesk om 

de mogelijkheden te bespreken. 
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Het scherm van Aanmaningen bestaat uit vier onderdelen (naast de knoppen): 

 Aanmaningen 

 Leners 

 Leenperiodes 

 Reserveringen 

 

Het is dus mogelijk om selectief de aanmaningen te versturen.  

 

Bij aanmaningen moet gekozen worden of de laatst uitgevoerde aanmaningen 

herhaald moeten worden of dat het om een nieuwe serie aanmaningen gaat. 

 

N.B. Let op dat bij het herhalen van de laatst uitgevoerde aanmaningen in geval 

van verzending per mail, leners meerdere mails ontvangen. 

 

Bij leners kan gekozen worden om alle leners aan te manen, of om dit per 

(leners)categorie te doen. Indien voordat op de knop Aanmaningen geklikt is, een 

lener geselecteerd stond, dan zal hier de naam van een individuele lener 

verschijnen, zodat deze onafhankelijk van anderen aangemaand kan worden. 
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Leenperiodes maakt onderscheid tussen alle uitleningen (Normaal, Kort en Lang) 

en de uitleningen die met een korte leenperiode uitgeleend worden. 

 

De reserveringen maken het mogelijk om alleen die leners die boeken geleend 

hebben welke gereserveerd, zijn aan te manen. 

 

De linker print knop zorgt ervoor dat de brief eerst op het scherm getoond wordt 

en indien nodig nog bewerkt kan worden.  

 

 
 

In dit geval zijn er volgens de blauwe titelbalk 3 aanmaningen. Zodra op de Print 

knop gedrukt wordt, zal het scherm verspringen naar de 2
e
 aanmaning (2/3 

verschijnt dan in de titelbalk). 

 

Nadat op deze manier alle brieven geprint/gemaild zijn, verschijnt een print 

rapport in beeld. 
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Hieraan is te zien naar wie een mail verstuurd is en hoeveel brieven geprint zijn. 

 

De rechter print knop print en mailt de aanmaningen direct, zonder deze eerst op 

het scherm te tonen. 

 

N.B. Individuele aanmaningen kunnen geprint worden door de uitlening in het 

leenvenster te selecteren en vervolgens de aanmaning te printen via het menu 

Bestand – (Bewerk en) Print of via de desbetreffende knoppen.  

 

 

Brieven 
   

Via het menu Bestand – (Bewerk en) Print kan gekozen worden voor het printen 

van diverse soorten brieven. Via Bestand – Print kan indien beschikbaar per type 

brief gekozen worden voor een bepaald sjabloon. In dit voorbeeld is er keuze 

tussen 6 Aanmaning en 43 Overdraft bij de Aanmaningen. 
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N.B. 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: Aanmaningen, 

Bewijs geretourneerd boek, Leenbewijs, Gereserveerd boek, Beschikbaar boek en 

Lenerscherm. 

 

 

Rapporten / statistieken 
   

Via het menu Extra – Leenrapport is een overzicht op te roepen van (een selectie) 

van de uitleningen en/of aanmaningen. 

 

 
 

Dit levert bijvoorbeeld het volgende overzicht op.  

 

N.B. De indeling van dit overzicht kan afwijken van uw eigen indeling van het 

rapport. Dit is afhankelijk van het gebruikte sjabloon voor Loanreport (zie 

handleiding deel 2). 
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Ook is het mogelijk om statistische gegevens over de uitleningen te printen. 

 

 
 

Daarbij is er keuze tussen het opvragen van de statistieken via: 

 Lenerscategorie 

 Catalogus 

 

Indien gekozen wordt voor Lenerscategorie, dan kunnen de gegevens per 

lenerscategorie (of een selectie van meerdere categorieën) gedurende een bepaalde 

periode worden opgevraagd. 
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Als er bij Van niets wordt ingevoerd, dan worden de statistieken vanaf het begin 

van de leenregistratie weergegeven. 

 

 
 

De gegevens kunnen vervolgens via de Print knop geprint of overgehaald worden 

naar een programma.  

 

N.B. Printen naar het programma Word is alleen mogelijk als dit programma 

goed is geïnstalleerd op het werkstation. Het programma moet automatisch door 

X-ref herkend kunnen worden. 
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Ook is het mogelijk om de statistieken van eigen selecties uit de catalogus op te 

vragen. Dit kan via het menu Extra – Statistieken – Catalogus. 

Door een CCL commando in te voeren en een periode aan te geven, kan van een 

bepaald deel van de collectie de statistieken worden opgevraagd. Voor meer 

informatie over de structuur van een CCL zoekopdracht zie bijlage A van deze 

handleiding. 

 

 
 

Geeft bijvoorbeeld dit resultaat: 

 

 
 

 

Help 
   

Het menu Help geeft de optie om de (contextafhankelijke) Engelstalige 

handleiding op te vragen. 
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8  
 

Periodica module 
 
 

 
Samenvatting 

   

Periodica wordt gebruikt voor de periodieken administratie. In dit hoofdstuk 

worden de mogelijkheden van de Periodica module als volgt uitgelegd.  

 

 knoppenbalk 

 leveranciersgegevens 

 tijdschrift gegevens 

 circulatielijsten 

 registratie inkomende periodieken 

 controles en brieven 

 

Sommige handelingen kunnen alleen met systeembeheer rechten worden 

uitgevoerd, deze staan elders in de handleiding uitgelegd. De handelingen met 

betrekking tot de tijdschriftenadministratie zijn als volgt in te delen: 

 

 administratie (zie pagina 85) 

 registratie (zie pagina 94) 

 circulatie (zie pagina 91) 

 ontvangstcontrole (zie pagina 97) 

 budgetbewaking (zie handleiding deel 2) 

 

 
Periodica scherm: knoppenbalk (1)  

  

 
 

1. Bewerk en Print; voor het printen (en eventueel vooraf bewerken) van brieven. 

2. Print; brieven worden direct geprint;  geen mogelijkheid om ze te bewerken. 

3. Gegevens leverancier; gegevens van leveranciers kunnen worden opgevraagd. 

4. Gegevens geselecteerde leverancier; gegevens van de geselecteerde 

leverancier kunnen worden opgevraagd.  

5. Geen e-mail; onderdrukt de verzending van brieven per mail. De brieven 

worden dan geprint. 

6. Tijdschrift gegevens; gegevens opvragen van een geselecteerd tijdschrift. 

7. Tijdschrift toevoegen; koppelen tijdschrift uit de catalogus aan Periodica. 
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8. Tijdschrift verwijderen; ontkoppelen van een tijdschrift zodat het niet meer in 

Periodica voorkomt. Het wordt niet uit de catalogus verwijderd. 

9. Gegevens medewerkers; opvragen van gegevens van gebruikers  

10. Bewerk circulatielijst; plaats of wijzigt medewerkers op een circulatielijst. 

 

N.B. Een gebruiker moet lid zijn van de groep Medewerkers om op een 

circulatielijst geplaatst te kunnen worden.Voor meer informatie zie handleiding 

deel 2. Het scherm dat via knop 9 wordt opgevraagd heeft een extra knop 

Tijdschriften t.o.v. de beschrijving in handleiding deel 2. Via deze knop kan een 

overzicht opgevraagd worden van de tijdschriften waarvoor de medewerker op 

een circulatielijst geplaatst is. Het overzicht is via de menu optie File te printen. 
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Periodica scherm: knoppenbalk (2) 
   

    
 

 

 

Leveranciersgegevens 
  

Via de knop Gegevens leveranciers (knop 3 zie pagina 85) kunt u nieuwe 

leveranciers aan het systeem toevoegen met de knop Nieuw. Ook kunt u gegevens 

van bestaande leveranciers wijzigen. Selecteer een leverancier en klik dan evt. op 

Bewerken of Verwijderen. 

 

 
   

 

 

1. Snelle registratie; registratie van nieuw ontvangen afleveringen 

2. Registreren; registreren en muteren van gegevens over 

ontvangen afleveringen 

3. Wissen: verwijderen van gegevens op het scherm  

4. Toon: meer gegevens van een geselecteerde periodiek bekijken 

in de catalogus 

5. Opslaan 

6. Sluiten: afsluiten van het Periodica scherm 
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Via de menuoptie Bestand in dit scherm kunt u een overzicht printen van alle of 

alleen van de geselecteerde leverancier(s).  

 

 
 

Wanneer in het Periodica scherm een leverancier is geselecteerd, kan voor het 

wijzigen of controleren van de gegevens geklikt worden op knop 4 (zie pagina85), 

gegevens geselecteerde leverancier. 

 

 
Tijdschriftgegevens / t i jdschrift koppelen 

  

Wanneer u met Periodica tijdschriftenadministratie wilt beginnen, dient u, na 

toevoeging van de leverancier(s) (zie voorgaande paragraaf), eerst een tijdschrift 

aan Periodica te koppelen.  

 

Zoek het betreffende tijdschrift op in de catalogus en klik op de Periodica knop in 

het basisscherm (zie pagina 33). Vul het scherm Periodica instellingen in zoals 

hierna aangegeven.  
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Het scherm Periodica instellingen bestaat uit twee tabbladen. Het tabblad 

Algemeen betreft: 

 

 gegevens tijdschrift zoals bekend bij ons 

 verschijningsfrequentie 

 informatie binder 

 alarm 

 budget 

 

De gegevens tijdschrift zoals bekend bij ons worden ingevoerd bij het toevoegen 

van een tijdschrift/periodiek aan Periodica. 

Bij de verschijningsfrequentie dient te worden aangegeven hoe vaak een 

tijdschrift per jaar wordt ontvangen. Slechts een van beide gegevens hoeft te 

worden ingevuld. Het andere getal wordt automatisch berekend.  
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De informatie binder betreft de gegevens over de binder en eventuele 

bijzonderheden die voor de binder van belang zijn (in geval van inbinden van 

oude jaargangen van tijdschriften).  

 

Bij alarm moet een keuze gemaakt worden of dit moet worden gebruikt. Indien 

gekozen wordt voor Ja, dan betekent het dat dit tijdschrift wordt meegenomen in 

de controle voor ontvangstcontrole. Wanneer een tijdschrift te laat is, zal 

automatisch Alarm is actief worden geselecteerd. Zodra het tijdschrift weer op tijd 

geleverd wordt, dient dit vinkje handmatig te worden verwijderd. Herhaling alarm 

in dagen geeft aan hoe frequent een alarm voor ontvangstcontrole herhaald mag 

worden. Ook kan een datum worden ingegeven waarop uiterlijk een alarm dient te 

worden gegeven indien nodig. 

 

Bij budget kan een prijs van het lopende jaar en een budgetcode worden 

aangegeven. 
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Het tabblad Leverancier betreft: 

 

 leverancier(s) 

 gegevens zoals bekend bij leverancier 

 exemplaar informatie 

 opmerkingen 

 

Per tijdschrift kunnen meerdere leveranciers gekozen worden (in geval van 

meerdere exemplaren). Via de knop Toevoegen kunnen deze worden toegevoegd 

en via de knop Verwijderen kunnen deze worden verwijderd. 
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N.B. Voor iedere geselecteerde leverancier moet het tabblad Leverancier worden 

ingevuld. 

 

Gegevens zoals bekend bij leverancier betreft de nummers waaronder een 

tijdschrift geregistreerd is bij de leverancier en het klantnummer. 

 

Exemplaar informatie bevat de gegevens (per leverancier!) over: 

 aantal exemplaren 

 aantal in circulatie 

 aantal bewaren 

 prijs per abt. 

 

Bij opmerkingen kunnen opmerkingen worden vermeld die op de brieven worden 

geprint. 
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Circulatieli jsten 
  

Gebruikers die lid zijn van de groep medewerkers kunnen op een circulatielijst 

van een tijdschrift worden geplaatst. 

 

 
 

In voorgaand scherm wordt één of meerdere lijsten aangemaakt via de knop 

Nieuw. U kunt ook een bestaande circulatielijst Bewerken of Verwijderen. 

 

 
 

 

Via de menu optie Bestand is het mogelijk om de inhoud van een bestaande 

circulatielijst te kopieren naar een circulatielijst van een ander tijdschrift. 
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Wordt gekozen om een bestaande circulatielijst te bewerken dan verschijnt 

onderstaand scherm: 

 

 
 

Het scherm bestaat uit 4 delen: 

 naam circulatielijst 

 gedeelte met namen die op de circulatielijst staan 

 knoppen voor verplaatsen namen 

 gedeelte met namen van medewerkers die op een lijst geplaatst kunnen 

worden 

 

De volgorde van de namen op de lijst, kan worden aangepast door een naam te 

verslepen. 

 

N.B. de namen en gegevens zoals ze hier vermeld zijn, komen uit de 

Gebruikersgegevens zie handleiding deel 2. 

 

Via het menu Bestand optie Alle circulatielijsten, kunnen alle circulatielijsten 

worden opgevraagd die in X-ref zijn ingevoerd.  
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Periodiek zoeken 
  

Een periodiek of tijdschrift kan gevonden worden door in het Periodica scherm te 

zoeken via het veld Alle velden of via een leverancier. 

 

 
 

Bij beide opties is een dropdown menu opgenomen welke een submenu bevat. 

 

 
 

Voor alle velden betreft dit de velden van het zoekformulier van de weergave die 

gekoppeld is aan Periodica (zie handleiding deel 2). 
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Voor Leverancier betreft dit de: 

 naam van de leverancier (standaard) 

 contactpersoon 

 postcode 

 

Wordt gekozen voor Contactpersoon, dan opent een nieuw venster waaruit de 

desbetreffende persoon gekozen kan worden. In het veld Leverancier wordt 

vervolgens de naam van de leverancier vermeld. 

 

 

 

 
 

Registratie inkomende periodieken 
  

Er zijn twee methoden om een inkomende periodiek of tijdschrift te registreren: 

 

 via de knop Snelle registratie (1, zie pagina 85) 

 via de knop Registreren (2, zie pagina 85) 

 

Als het juiste tijdschrift is gevonden, dan kan wanneer het Laatste nummer 

volgens het juiste format van datum, nummer is ingevuld, gebruik gemaakt 

worden van de snelle registratie. 
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Hierna zal linksonder in de statusregel de tekst verschijnen: Periodica bijgewerkt. 

 

 
 

Is het veld Laatste nummer niet op de juiste manier ingevuld of is de ontvangen 

aflevering niet opeenvolgend op het nummer dat daar is vermeld, registreer de 

aflevering dan via de knop Registreren.  

 

 
 

Hier kan in de desbetreffende kolom onder Ontvangen het juiste aantal ontvangen 

exemplaren worden vermeld. Klik daarna op Bewerk. De kolom Nummer geeft 

aan hoeveel exemplaren verwacht worden van dit tijdschrift per leverancier. Via 

de knop Nieuw nr kan een nieuw nummer geregistreerd worden. 

 

 
Periodica scherm 
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In het vorige scherm zijn de titelgegevens weergegeven via de kolommen: Jaar, 

Titel, Auteur en ISBN. Dit is de korte presentatie zoals standaard ingesteld voor 

de weergave die gekoppeld is aan Periodica (zie handleiding deel 2)  

 

Het menu Toon heeft via de optie Korte presentatie, indien gedefinieerd bij de 

weergave, nog andere korte presentaties voor de presentatie van de titelgegevens. 

 

 
 

De velden Laatste nummer, Volgende nummer, Vorige nummers, Commentaar 1 

en Commentaar 2 kunnen ook handmatig gewijzigd worden in het Periodica 

scherm. Vergeet daarna niet te klikken op de knop Opslaan (knop 5, pagina 85). 

 

N.B. de informatie in de velden Laatste nummer, Volgende nummer, Vorige 

nummers, Commentaar 1 en Commentaar 2 kan ook worden gewijzigd en getoond 

in de catalogus. 

 

 

 
Controles en brieven 

  

Na de registratie van nieuw binnengekomen afleveringen kan de 

ontvangstcontrole gedaan worden en kunnen de circulatielijsten worden geprint. 

Voor de ontvangstcontrole zijn systeembeheer rechten nodig zie handleiding deel 

2. 

 

De circulatielijsten kunnen aan het eind voor alle geregistreerde tijdschriften in 

één keer worden geprint. In de titelbalk verschijnt het totaal aantal circulatielijsten 

dat geprint moet worden (in het voorbeeld 1 van 2). 
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Via het menu Bestand optie Periodicarapport kan een overzicht worden 

opgevraagd van de periodieken per leverancier met de bijbehorende kosten. Het 

sjabloon dat hiervoor gebruikt wordt is te zien via het menu Systeembeheer in 

Periodica. Zie handleiding deel 2. 

 

 

 
 

 

 

Help 
   

Het menu Help geeft de optie om de (contextafhankelijke) Engelstalige 

handleiding op te vragen. 
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Bestelmodule 
 
 

 
Samenvatting 

   

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van de Bestelmodule als volgt 

uitgelegd.  

 

 knoppenbalk 

 leveranciersgegevens 

 nieuwe bestelling 

 bestelling zoeken 

 registratie ontvangst bestelling 

 brieven 

 

 

Bestelscherm: knoppenbalk (1)  
   

 
 

1. Bewerk en Print; voor het printen (en eventueel vooraf bewerken) van brieven. 

2. Print; brieven worden direct geprint er is geen mogelijkheid om ze te 

bewerken. 

3. Gegevens leverancier; gegevens van leveranciers kunnen worden opgevraagd. 

4. Gegevens geselecteerde leverancier; gegevens van de geselecteerde 

leverancier kunnen worden opgevraagd.  

5. Geen e-mail; onderdrukt de verzending van brieven per mail. De brieven 

worden dan geprint. 
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Bestelscherm: knoppenbalk (2)  
   

 

 
 

 

 
Leveranciersgegevens 

   

Via de knop Gegevens leveranciers (knop 3 zie pagina 99) kunt u nieuwe 

leveranciers aan het systeem toevoegen met de knop Nieuw. Ook kunt u gegevens 

van bestaande leveranciers wijzigen. Selecteer een leverancier en klik dan evt. op 

Bewerken of Verwijderen. 

 

 

1. Nieuwe bestelling 

2. Bewerk bestelling: voor het eventueel aanpassen 

van gegevens 

3. Registratie ontvangst 

4. Wissen: verwijderen van gegevens op het scherm  

5. Toon: meer gegevens van een geselecteerde 

periodiek bekijken in de catalogus 

6. Opslaan 

7. Sluiten: afsluiten van het Periodica scherm 
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Via de menuoptie Bestand in dit scherm kunt u een overzicht printen van alle of 

alleen van de geselecteerde leverancier(s).  

 

 
 

Wanneer in het Bestelscherm een leverancier is geselecteerd, kan voor het 

wijzigen of controleren van de gegevens geklikt worden op knop 4 (zie pagina 

99), gegevens geselecteerde leverancier. 

 

N.B. de leveranciers die via de Bestelmodule toegevoegd en/of bewerkt kunnen 

worden zijn dezelfde leveranciersgegevens als in de Periodica module. 

 

 
Nieuwe bestelling maken 

   

Een nieuwe bestelling kan op twee manieren worden toegevoegd: 

 gecatalogiseerd 

 niet-gecatalogiseerd 
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Bij een gecatalogiseerde bestelling worden de gegevens van de publicatie al 

zoveel mogelijk vooraf in de catalogus ingevoerd. Onthoud het documentnummer 

en voer dat in bovenstaand scherm in bij Gecatalogiseerd of maak via de knop 

Nieuw document alsnog een nieuw document aan. 

 

Bij een niet-gecatalogiseerde (losse) bestelling kunnen zodra deze optie gekozen 

wordt, de gegevens van de bestelling in het scherm eronder worden ingevoerd. 

 

De overige gegevens spreken voor zich. De opmerkingen kunnen op de brief 

worden afgedrukt. 
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Na het klikken op de knop Maken verschijnt de bestelling in het Bestelscherm met 

de bestelstatus Nog niet geprint. 
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In de statusregel is te zien dat de bestelling is gemaakt.  

 

 
Zoeken naar een bestelling 

   

De nieuwe bestelling kan opgezocht worden door bij het veld bestelnummer te 

kiezen voor Documentnummer en volgens dit voorbeeld te zoeken op 168. 
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Via het dropdown menu bij Bestelnummer / Documentnummer is te zoeken op de 

bestelgegevens en op de gegevens van eventuele levering. 

 

 
 

Bij bestelstatus kan gezocht worden op: 
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Bovendien kan gefilterd worden op de leverancier(sgegevens): 

 Leverancier 

 Contactpersoon 

 Postcode 

 

 
 

Onder de kolom beschrijving staan de gegevens van de publicatie volgens de 

korte presentatie van de weergave die gekoppeld is aan de Leenmodule (zie 

handleiding deel 2). De velden die normaliter in kolommen gepresenteerd worden, 

zijn hier met een / gescheiden. 

 

 
 

Het Tonen menu heeft daarnaast nog de optie Korte presentatie met een 

subkeuzescherm. Bij de korte presentatie zijn de opties die getoond worden 

afhankelijk van de instelling die gedaan is bij Systeembeheer – Weergaven – 

Sjablonen in combinatie met de sjablonen die voor deze catalogus gemaakt zijn 

via Systeembeheer – Sjablonen (zie handleiding deel 2). 
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Registratie ontvangst bestelling 

   

Wanneer een publicatie welke in bestelling was, wordt ontvangen kan deze 

ontvangst worden geregistreerd. Het aantal ontvangen exemplaren wordt 

ingevoerd, waardoor automatisch inzicht ontstaat in een eventueel verschil tussen 

bestelling en levering. 

 

 
 

 

Brieven 
   

Via het menu Bestand – (Bewerk en) Print kan gekozen worden voor het printen 

van diverse soorten brieven. Via Bestand – Print kan indien beschikbaar per type 

brief gekozen worden voor een bepaald sjabloon. In dit voorbeeld is er keuze 

tussen 17 Herinnering en 52 Bestelling-Klacht. 

 

 

 
 

N.B. 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: Bestelbrief, 

Klachtbrief, Bestellijst en Bestelscherm. 

 

Help 
   

Het menu Help geeft de optie om de (contextafhankelijke) Engelstalige 

handleiding op te vragen. 
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Webversie / PortalMaker 
 
 

 
Samenvatting 

   

In dit hoofdstuk wordt het verschil tussen de standaard webversie en de optionele 

PortalMaker toegelicht.  

 

 menu 

 lay-out 

 zoekformulier 

 korte presentatie 

 lange presentatie 

 overige 

 

De webversie biedt een goede basis voor zoek- en presentatiemogelijkheden. Het 

zoekformulier en de korte en lange presentatie zijn in eigen beheer aan te passen 

via het menu Systeembeheer (zie handleiding deel 2). 

 

 
Menu 

   

Het menu van de webversie bestaat standaard uit een zoekformulier met daarnaast 

een mogelijkheid om een hitlijst en detailgegevens te presenteren en om 

leenaanvragen te versturen.  

 

Het menu van de PortalMaker wordt standaard meegeleverd waarbij keuze is uit 

een medische of een psychiatrische variant. Overige menu’s worden in overleg 

met de klant gemaakt. De menu’s kunnen meerdere niveaus diep zijn qua 

structuur en zijn door de klant zelf uit te breiden of aan te passen. 

 

 
Layout 

   

De webversie biedt een standaard lay-out qua kleur en afbeeldingen. Het is 

mogelijk om bij de installatie op verzoek een logo van de instelling op te laten 

nemen in de pagina. 

 

De lay-out  van de PortalMaker wordt via stylesheets en thema’s vorm gegeven. 

Het is daarmee (vrijwel) volledig aanpasbaar aan de wensen en de huisstijl van de 

klant. 
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Zoekformulier 

   

Het zoekformulier van de webversie kan op verzoek gesplitst worden in een 

zoekformulier voor eenvoudig zoeken (1 zoekbalk die in de basisindex zoekt) 

en/of voor uitgebreid zoeken. De inhoud van het zoekformulier kan door de klant 

zelf worden bepaald via het menu Systeembeheer – Weergaven – Tabblad 

Zoekformulier (zie handleiding deel 2 ). 

 

De PortalMaker heeft dezelfde mogelijkheden als hierboven. In de PortalMaker is 

het bovendien mogelijk eigen formulieren te maken, waarbij een uitgebreid 

zoekformulier geen maximum van 8 velden meer kent. 

 

 

Korte presentatie 
   

De korte presentatie in de webversie is via Systeembeheer – Sjablonen en 

Systeembeheer – Weergaven – Tabblad Sjablonen naar eigen wens in te richten 

qua keuze van getoonde velden (zie handleiding deel 2). 

 

De PortalMaker heeft dezelfde mogelijkheden als hierboven. 

 

 

Lange presentatie 
   

 

De lange presentatie in de webversie is via Systeembeheer – Sjablonen en 

Systeembeheer – Weergaven – Tabblad Sjablonen naar eigen wens in te richten 

qua keuze van getoonde velden (zie handleiding deel 2). 

 

De PortalMaker heeft dezelfde mogelijkheden als hierboven. 

 

 

Overige 
   

De PortalMaker heeft daarnaast nog een aantal andere functionaliteiten. Hieronder 

slechts een greep uit het totaal aantal mogelijkheden: 

 

 combinatie mogelijk met (Java)script(s) 

 zelf eenvoudig formulieren maken 

 rss 

 diverse standaard pagina’s beschikbaar waardoor zelf programmeren 

overbodig is 

 gebruik van WYSIWYG en HTML 

 OAI-PMH compatible 
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A  

 

CCL Zoeken 
 
 

 
Samenvatting 

 

In deze bijlage vindt u informatie over de ISO 8777 standaard die gevolgd wordt 

voor het CCL Zoeken. 

 

 Maskeren 

 Trunceren / maskeren 

 Booleaanse operatoren 

 Vergelijkingsoperatoren 

 NEAR operator 

 Gereserveerde woorden  

 Sorteren 

 

Maskeren 
 

Het symbool # betekent dat er precies één teken gemaskeerd wordt. Meerdere #s 

maskeren precies het aantal tekens dat gelijk staat aan het aantal # dat gebruikt 

wordt. 

 

Voorbeelden: 

 

FIND ttz=a#tiviteit 

Zoekt naar aktiviteit of activiteit in het titelveld. 

 

FIND ttz=int##net 

Zoekt naar internet of intranet in het titelveld. 
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Trunceren / maskeren 
 

 

Het symbool ? betekent dat een variabel aantal tekens gemaskeerd kan worden op 

die plek. Het ? kan zowel voor, middenin als aan het eind van een zoekterm 

gebruikt worden om te maskeren. 

 

N.B. Standaard wordt bij CCL zoeken  in X-ref4 niet meer automatisch rechts 

getrunceerd! 

 

Voorbeelden: 

 

FIND abs=strateg? 

Zoekt naar bijvoorbeeld strategy (Engels), strategie (Nederlands) of strategisch in 

het samenvattingsveld.  

 

FIND abs=?begeleiding 

Zoekt naar bijvoorbeeld aktiviteitenbegeleiding, activiteitenbegeleiding of 

stagebegeleiding. 

 

FIND aut=?jans?en? (let op ? na middelste s) 
Zoekt naar bijvoorbeeld auteur Berg-Jansen, Janssen en Janssens, maar vindt niet 

de auteur Janissens (zie hieronder). 

 

FIND aut=?jan?sen? (let op ? voor middelste s) 

Zoekt naar bijvoorbeeld de auteur Janissens.  

 

 

Booleaanse operatoren 
   

De Booleaanse operatoren AND, OR en NOT worden gebruikt om zoektermen en 

zoekresultaten met elkaar te combineren. 

 

Voorbeelden: 

FIND ttz=modelrol AND aut=jans? 

Zoekt naar documenten waarbij in het titelveld het woord modelrol voorkomt èn 

waarbij in het auteursveld ook een auteur is vermeld die begint met jans. 

 

FIND bi=voorbeeldfunctie OR trf=modelrol 

Zoekt naar documenten waarbij in de vrije tekst (alle geïndexeerde velden) het 

woord voorbeeldfunctie voorkomt of waarbij in het trefwoordveld het woord 

modelrol voorkomt. 

 

FIND s2 NOT s1 

Geeft als resultaat alle documenten die voorkomen in het zoekresultaat van 

zoekset 2, tenzij een bepaald record ook voorkomt in het resultaat van zoekset 1. 

In zo’n geval wordt dat record uitgesloten van het zoekresultaat.   
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Vergelijkingsoperatoren 
   

Deze operatoren zijn > (of GT), < (of LT), = (of EQ), <> (of NE), >= (of GE), <= 

(of LE) and – (or TO). 

 

Voorbeelden: 

 

FIND JVP < 2000 

Zoekt naar documenten die voor 2000 zijn uitgegeven. 

 

FIND DAT=3-3-2008 

Zoekt naar documenten die als datum 03-03-2008 in het DAT-veld hebben staan. 

 

FIND PRI>500 

Zoekt naar documenten die duurder zijn als 500 Euro. 

 

 

NEAR operator 
   

Deze operator wordt weergegeven door een ! en een %. Het !-teken geeft het 

exacte aantal woorden aan in die woordvolgorde. Het %-teken geeft aan dat er 

geen specifieke woordvolgorde is. Een getal achter het !- of %-teken geeft het 

maximaal aantal woorden aan wat tussen de zoektermen mag voorkomen. 

 

Voorbeelden: 

 

FIND ttz=internet gebruik 

Zoekt naar documenten waarin het woord internet direct voor het woord gebruik 

staat in het titelveld. 

 

FIND ttz=internet !3 gebruik 

Zoekt naar documenten waarin het woord internet niet meer dan 3 woorden voor 

het woord gebruik staat, dus bijv. internet is in gebruik. 

 

FIND ttz=internet%3 gebruik 

Zoekt naar documenten waarin het woord internet niet meer dan 3 woorden voor 

of na het woord gebruik voorkomt, dus bijv. internet is in gebruik of gebruik van 

internet. 
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Gereserveerde woorden 
   

X-ref kent een aantal gereserveerde woorden. Op deze woorden kan alleen 

gezocht worden als deze tussen dubbele aanhalingstekens worden gezet. 

Daarnaast kent X-ref de stopwoordenlijst, waar gebruikers van X-ref zelf een 

gereserveerde woordenlijst (zie handleiding deel 2) mee kunnen maken voor 

zoeken en sorteren. 

 

 FIND 

 AND 

 OR 

 NOT 

 GT 

 LT 

 EQ 

 NE 

 GE 

 LE 

 TO 

 Woorden uit stopwoordenlijst 

 

 

Sortering 
   

Om de resultaten via CCL te kunnen sorteren, kan gebruik gemaakt worden van 

het commando: 

 

sort s1 JVP desc, TTZ asc 

 

Een toelichting hieronder:  

sort  -  commando voor sorteren 

s1  - resultaat van zoekset 1 

JVP  - fieldID van Jaar; voor de leesbaarheid in hoofdletters 

desc  -  afkorting van descending; aflopende sortering 

,  - scheidingsteken tussen twee sorteer instellingen 

TTZ  - fieldID van Titelveld; voor de leesbaarheid in hoofdletters 

asc  - afkorting van ascending; oplopende sortering 

 

In bovenstaand voorbeeld wordt eerst gesorteerd op Jaar in aflopende volgorde. 

Als er meerdere titels zijn met hetzelfde jaar, dan wordt binnen die groep records 

oplopend op Titel gesorteerd. 

 

De fieldID’s zijn op te zoeken in het basis/zoekscherm via het menu Extra – CCL 

Zoeken. 
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B  

 

Sneltoetsen en extra toetsen 
 
 

 
Samenvatting 

 

In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van de sneltoetsen en de extra 

toetsen die in X-ref gebruikt kunnen worden om programma onderdelen snel te 

kunnen gebruiken. Sommige toetsen/toetscombinaties werken alleen in bepaalde 

schermen. 

 

 

Sneltoetsen 
   

 

Vanuit het zoekscherm: 

[Ctrl] + G   → Inloggen 

[Ctrl] + L    →  Lenen 

[Ctrl] + P    →  Periodica 

[Ctrl] + U   →  Bestellen 

 

[Ctrl] + B   → Combineren 

[Ctrl] + Spatie  → Wissen 

[Ctrl] + E   → Muteren 

[Ctrl] + R   → Zoeken 

[Ctrl] + O   → Tonen 

 

Vanuit het leenscherm: 

[Ctrl] + [Spatie]  → Wissen 

[Ctrl] + O   → Tonen 

[Ctrl] + S   → Bewaren 

[Ctrl] + Q   → Sluiten 

 

[Ctrl] + L   → Uitlenen/Verlengen 

[Ctrl] + R   → Reserveren 

[Ctrl] + Z   → Innemen 

[Ctrl] + E   → Muteren 

 

[Ctrl] + D   → Nieuwe uitlening catalogus 

[Ctrl] + F   → Nieuwe uitlening IBL (F) 

[Ctrl] + X   → Nieuwe uitlening niet gecatalogiseerd (X) 

[Ctrl] + [Alt] + D  → Nieuwe reservering catalogus 

[Ctrl] + [Alt]  + F → Nieuwe reservering IBL (F) 

[Ctrl] + [Alt]  + X → Nieuwe reservering niet gecatalogiseerd (X) 
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In toon- en/of muteerscherm: 

  [Shift]  + [►]  → Selecteren per teken 

  [Ctrl] + X   → Knippen (na selectie) 

  [Ctrl] + C   → Kopiëren (na selectie) 

  [Ctrl] + V   → Plakken (na knippen of kopiëren) 

  [Ctrl] + F   → Zoeken 

  [Ctrl] + Z   → Ongedaan maken 

  [Ctrl] + B   → Maakt geselecteerde tekst vet 

  [Ctrl] + I   → Maakt geselecteerde tekst schuin gedrukt 

  [Ctrl] + U   → Maakt geselecteerde tekst onderstreept 

    

 

Extra toetsen 
   

[F1]   → Help (context afhankelijk) 

 

[Enter]   → Activeren zoekactie of tonen zoekresultaat 

 

[Tab]   →  Verplaats de cursor één veld verder bij invoer 

 

[Shift] [Tab] → Verplaatsen de cursor één veld terug bij invoer 

 

[PgUp]  → Eén record omhoog in toonscherm 

 

[PgDn]  → Eén record omlaag in toonscherm 

 

[Home]  → Begin van regel in muteerscherm 

 

[End]   → Eind van regel in muteerscherm 
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C  
 

Servicedesk 
 
 

 
Samenvatting 

   

In deze handleiding staat de procedure voor het gebruik van onze gratis 

servicedesk en wordt aangegeven welke informatie de servicedesk 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 

servicedesk van X-ref te stroomlijnen. Bovendien kan door ingebruikname van dit 

systeem dubbel werk (o.a. bijhouden klantgegevens) worden voorkomen. 

 

 
Procedure servicedesk 
   

 

De X-ref servicedesk helpt u bij problemen met de applicatie, maar ook bij vragen 

over de werking van X-ref.  

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en een zo goed mogelijk beeld te geven 

staan hieronder welke stappen er doorlopen moeten worden om uw probleem zo 

goed mogelijk op te lossen. 

 

Er doet zich een probleem of storing voor. Doorloop onderstaande stappen om tot 

een oplossing te komen. 

 

1. Kijk bij de veelgestelde vragen (ingressus.zendesk.com) of het probleem 

zich al eens heeft voorgedaan en wat de mogelijke oplossingen zijn. Biedt 

de handleiding misschien een oplossing? 

 

2. Ga na of er iets is gewijzigd binnen de instelling (heeft ICT onderhoud 

gepleegd, is er een nieuw netwerk, wijziging van IP, e.d.). Neem contact op 

met ICT om dit zeker te weten. 

 

3. Meld uw probleem of storing bij de X-ref servicedesk. Doe dit bij voorkeur 

door een ticket in te voeren in het ticketsysteem: .ingressus.zendesk.com Of 

neem contact op met de Servicedesk via e-mail: servicedesk@ingressus.nl 

of telefonisch 010 - 2060260.  

 

mailto:servicedesk@ingressus.nl
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4. Geef hierbij zoveel mogelijk informatie over het probleem of de storing 

(Kijk onder kopje Benodigde informatie X-ref servicedesk). 

De Servicedesk zal indien mogelijk binnen 24 uur contact opnemen.  

 

5. Indien er nog vragen zijn zal X-ref contact met u opnemen om eventueel 

aanvullende informatie te verkrijgen. Hierbij zal tevens worden aangegeven 

of dit probleem direct kan worden opgelost of eventueel als 

wijzigingsverzoek of programmafout in behandeling wordt genomen. 

 

6. X-ref zal u indien nodig informeren welke stappen ondernomen kunnen 

worden om het probleem op te lossen en/of dit eventuele consequenties 

heeft voor de werking van X-ref. 

 

Hosting 

6. a Heeft u uw X-ref software gehost, dan zal X-ref Nederland de  

 werkzaamheden uitvoeren om het probleem op te lossen binnen de  

 afspraken van de SLA. Dit kan zowel op de X-ref server als in de X-ref  

 cliënt.  

 

Lokaal 

6.b Heeft u uw X-ref lokaal geïnstalleerd, dan neemt X-ref contact op met ICT  

 of geeft direct aan de bibliothecaris door welke handelingen uitgevoerd  

 moeten worden om het probleem op te lossen. Daarnaast is er nog de  

 mogelijkheid om mee te kijken op de computer.  

 Is dit geen optie, dan wordt een afspraak gemaakt, waarbij een X-ref  

 medewerker tegen betaling een halve of hele dag langskomt.  

 

7. X-ref zal (indien bekend) de oorzaak van het probleem terugkoppelen en 

hoe dit in de toekomst (eventueel) te voorkomen is. Tevens zal er, indien 

van toepassing, een item worden aangemaakt bij de veel gestelde vragen 

(FAQ’s).  

Het ticket wordt gesloten en u ontvangt hiervan een bericht per e-mail. 
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Benodigde informatie X-ref servicedesk 
   

 

Algemene informatie: 

 Naam en instelling 

 Telefoonnummer en e-mailadres 

 Beschikbaarheid voor contact 

 

Fout informatie: 

 Versienummer (indien beschikbaar) 

 Lokaal geïnstalleerd of via hosting 

 Kwam het voor in het webgedeelte of het cliëntgedeelte 

 Welke handelingen voerde u uit (zo nauwkeurig mogelijk) 

 Wat ging er fout (kreeg u een foutmelding, viel het systeem uit, liep het 

systeem vast) 

 Wat wilde u bereiken? 

 

Extra informatie: 

 Bij voorkeur een screenshot toevoegen van de foutmelding/het 

probleem. Dit kunt u doen door wanneer de foutmelding op het scherm 

staat via de knop “print scrn”, plak vervolgens de afbeelding met 

CTRL+V in een nieuw document in Paint. Sla het document op als 

JPEG-formaat. Voeg de  afbeelding toe als bijlage bij het ticket. 

Controleer voor het versturen of de afbeelding voldoende duidelijk is. 

 

 

 

Ticketsysteem 
   

 

Vanaf maandag 29 oktober 2012 wordt het nieuwe ticketsysteem Zendesk in 

gebruik genomen voor vragen, verzoeken, problemen en klachten met betrekking 

tot X-ref. 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 

mailto:servicedesk@ingressus.nl
https://ingressus.zendesk.com/
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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 

  

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. 

https://ingressus.zendesk.com/
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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. 

  

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! 

 

 

 


