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1.

Introductie

Wat is X-ref(5)?
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 (alleen X-ref client), beheer van budgetten, beheer van periodieken en (optioneel)
voor het bijhouden van een online informatieportaal voor eindgebruikers.
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 ervoor dat ook dit document zelf geraadpleegd kan worden. Het
zoeken vindt echter plaats in X-ref en nooit fysiek in het Word document zelf. Kenmerkend is dus ook
dat de gebruiker van X-ref altijd de controle heeft over dat wat wel of niet doorzoekbaar en vindbaar
is. De gebruiker kan een formele bibliografische beschrijving van een publicatie voorzien van een
inhoudelijke ontsluiting, zoals bijvoorbeeld trefwoorden, om de vindbaarheid te verbeteren.
Vanaf X-ref 5 is er een geheel vernieuwde web interface geïntroduceerd. De nieuwe web interface
werkt direct op desktop computers, tablets en mobiele telefoons. Er wordt gebruik gemaakt van
Bootstrap en AngularJS. Bootstrap is de meest populaire HTML, CSS en JS framework voor het
ontwikkelen van 'responsive' mobiele websites.
De web catalogus is gebouwd met behulp van deze web technieken.
Recentelijk zijn 4 web modules ontwikkeld voor het uitvoeren van administratieve taken. Binnen
deze modules zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar gesteld. Dit betreffen:
•

•

Catalogiseermodule
o Creëren van titelbeschrijvingen
o Ontlenen van titelbeschrijvingen
o Muteren van titelbeschrijvingen
o Verwijderen van titelbeschrijvingen
o Toekennen van exemplaren
o Muteren van exemplaren
o Verwijderen van exemplaren
Leenmodule
o Rappels versturen
o Brieven versturen
o Uitleenhistorie
o Barcodes & RFID-ondersteuning
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•

•

Tijdschriftenmodule
o Tijdschriften registreren
o Circulatielijsten
o Budgetten beheren
Managementinformatie
o Leenstatistieken
o Gebruikscijfers
o Gebruikerscijfers

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om gebruik te maken van bovenstaande 4 web
modules.
Je logt in als beheerder via https://website.nl/admin/ voor het aanpassen van de website en overige
X-ref wijzigingen.
Voor je taken als informatiespecialist log je in via https://website.nl/view/beheer voor zaken zoals
uitlenen van boeken, registeren van tijdschriften enzovoorts.
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2.

Inloggen en rechten

Per gebruikersgroep kunnen de rechten van de gebruikers binnen deze groep ingesteld worden.

Afbeelding 1. Gebruikersrechten
Rechten die u kunt activeren of deactiveren zijn:
• Zoeken (Search)
Vink deze optie aan om te kunnen zoeken binnen de webomgeving
• Muteer alle documenten en exemplaren (Edit all documents)
Vink deze optie aan om alle gebruikers binnen de groep rechten te geven om alle
documenten(records) aan te passen
• Muteer groepsdocumenten en exemplaren (Edit group member documents)
Vink deze optie aan om alle gebruikers binnen de groep rechten te geven om alle
documenten(records) aangemaakt door een andere gebruiker binnen de groep aan te mogen
passen. Documenten aangemaakt door gebruikers van andere groepen mogen niet
aangepast worden
• Muteer eigen documenten en exemplaren (Edit own documents)
Vink deze optie aan om in te stellen dat gebruikers alleen maar documenten die zij zelf
hebben aangemaakt te mogen aanpassen
• Beperk muteren tot exemplaren (Limit edit to copies only)
Vink deze optie aan om gebruikers alleen rechten te geven om exemplaren aan te mogen
maken, aanpassen of verwijderen
• Bestanden (Files)
Vink deze optie aan om gebruikers rechten te geven om bestanden (afbeeldingen, PDF/
Word/ PowerPoint bestanden enzovoorts) toe te laten voegen aan records
• Lenen (Loan)
Vink deze optie aan om toegang te verlenen tot de leenmodule
• Importeer/ exporteer (Import/ export)
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•
•

•
•

•

Vink deze optie aan om de gebruikers binnen de groep rechten te geven om documenten te
mogen importeren en/of exporteren
Verwijder alle documenten en exemplaren (Delete all documents)
Vink deze optie aan om alle gebruikers binnen de groep rechten te geven om alle
documenten(records) te mogen verwijderen
Verwijder groepsdocumenten en exemplaren (Delete group member documents)
Vink deze optie aan om alle gebruikers binnen de groep rechten te geven om alle
documenten(records) aangemaakt door een andere gebruiker binnen de groep te mogen
verwijderen. Documenten aangemaakt door gebruikers van andere groepen mogen
verwijderd worden
Verwijder eigen documenten en exemplaren (Delete own documents)
Vink deze optie aan om in te stellen dat gebruikers alleen maar documenten die zij zelf
hebben aangemaakt te mogen verwijderen
Applicatie (Application)
X-ref heeft de mogelijkheid om een formulierensysteem op te zetten. Onderdeel hiervan zijn
formulieren om zelf accounts aan te maken en wachtwoorden te herstellen. De optie
Applicatie geeft een gebruikersgroep rechten om een formulierensysteem te gebruiken en te
beheren. Binnen de webomgeving wordt dit systeem niet gebruikt
Statistieken (Statistics)
Deze optie regelt of je als gebruiker toegang hebt tot de statistieken pagina

Op dit moment zijn voor de informatiespecialisten de volgende rechten geactiveerd:
• Zoeken
• Muteer alle documenten en exemplaren
• Lenen
• Statistieken
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3.

Catalogiseermodule

Via de catalogiseermodule kunt u documenten en exemplaren aanmaken, bewerken en verwijderen.
Ook is het mogelijk om bestanden te importeren. Alle informatiespecialisten hebben rechten
gekregen om bestaande records te mogen “bewerken”. Vanuit de informatiespecialisten weergave is
het ook mogelijk om direct naar de Leenmodule of Periodica te gaan. Klik hiervoor op de
desbetreffende iconen vanuit de detailpresentatie van een record. Het record wordt dan geopend in
de desbetreffende module.

Afbeelding 2. Muteren
Voor het aanpassen van een record klikt u op de knop “Muteren” vanuit de detailpresentatie van een
record. Alleen informatiespecialisten kunnen deze knop zien. Gewone gebruikers zien deze knop
nooit. U gebruikt bewerken voor:
•
•
•

Het bewerken van een bestaand record
Voor het bewerken, toevoegen of verwijderen van exemplaren
Voor het maken van een nieuw record

Om een nieuw record aan te maken klikt u op “Nieuw document” vanuit een bestaande
titelomschrijving of op ‘Maak record aan’ vanuit de menubalk.

Afbeelding 3. Aanmaken
Vervolgens krijgt u de invoervelden te zien en enkele nieuwe opties. Deze opties zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Bewaren
Annuleren
Verwijderen document
Nieuw document
Index
Exemplaren
Bijgevoegde bestanden
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•

Globale wijzigingen

Afbeelding 4. Invoervelden en opties
De knoppen zijn “context-specifiek”. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de knop “Bewaren” alleen actief
wordt wanneer er tekst ingevoerd wordt in het record. Wordt er niets ingevoerd dan kun je het
record niet aanmaken. Afhankelijk van de stand van zaken worden knoppen dus actief of niet
selecteerbaar. Dit kunt u zien aan de kleur van de knoppen. Heeft de knop een lichtere kleur dan is
deze niet actief. De knop krijgt een donkere tint wanneer deze actief wordt.
Nadat u heeft gekozen voor “Nieuw document” kunt u deze actie ongedaan maken door te klikken
op “Annuleren”. Pas nadat velden gevuld zijn wordt de knop “Bewaren” actief. Als u tevreden bent
over de titelbeschrijving klik op “Bewaren” om het record daadwerkelijk aan te maken. Wanneer het
record is aangemaakt dan wordt de knop “Verwijderen” actief. Wilt u het record weer verwijderen,
gebruik dan deze knop. Ook wordt de knop “Nieuw document” actief nadat het record is aangemaakt
zodat u direct verder kan om een nieuw record aan te maken.

Afbeelding 5. Opgeslagen record
Nadat een record aangemaakt is krijgt deze een documentnummer (DocNo) en een creatie- en
wijzigingsdatum. De creatie datum (Gecreëerd) zal niet meer wijzigen. De datum bij “Gewijzigd”
wordt na iedere mutatie bijgewerkt.

Exemplaren

Afbeelding 6. Exemplaren
Na het aanmaken van een document creëert het systeem standaard een exemplaar. Het aantal
exemplaren bij een document wordt weergegeven op de knop tussen de haken. Dit is een telling van
het aantal exemplaren. De knop “Exemplaren” kan vervolgens gebruikt worden om exemplaren toe
te voegen, te verwijderen en/of aan te passen.
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Afbeelding 7. Exemplaren aanmaken, verwijderen of muteren
Drie nieuwe mogelijkheden verschijnen nadat u heeft geklikt op de knop “Exemplaren”. Dit zijn:
•
•
•

Maak een nieuw exemplaar aan
Gebruik deze knop om een nieuw exemplaar toe te voegen
Verwijder
Verwijder het exemplaar. Ieder exemplaar heeft een eigen “Verwijder” knop
Edit
Muteer het exemplaar. Ieder exemplaar heeft een eigen “Edit” knop

Als u kiest voor “Maak een nieuw exemplaar aan” dan kunt u 5 waarden invullen.
• Exemplaar
Vul hier het exemplaarnummer in
• Plaats
Vul hier de locatie van de bibliotheek in waar het exemplaar zich bevindt. U kunt alleen een
keuze maken uit de tabel
• Opmerking
Vul hier een eventuele opmerking in
• Plaatscode
Vul hier de plaatscode voor het exemplaar in. Dit staat los van de “Vindplaats” in het record
zelf
• Exemplaarstatus
Hier kunt u kiezen voor de status van het exemplaar. De waarden die gekozen mogen
worden zijn opgenomen in een tabel. De waarden zijn:
o Beschikbaar
o In bestelling
o Niet geregistreerd bij uitlening
o Uitgeleend
o Tijdelijk niet uitleenbaar
o Teruggetrokken
o Alleen digitaal beschikbaar
o Onbekend
De exemplaarstatus is iets anders dan de actuele leenstatus. De exemplaarstatus is bedoeld om in de
leenmodule een bepaalde melding te kunnen tonen of om een bijzondere status zoals
‘teruggetrokken’ toe te kennen. Als een exemplaar met als exemplaarstatus ‘Tijdelijk niet
uitleenbaar’ in de leenmodule wordt uitgeleend dan wordt een melding getoond dat dit exemplaar
niet uitleenbaar is. De kolom ‘Actuele leenstatus’ onderaan een titelbeschrijving toont altijd de
actuele leenstatus van X-ref zelf.
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Alleen de waarde onder “Exemplaar” is verplicht. De overige waarden zijn optioneel. Wel is aan te
raden altijd “Plaats” te gebruiken.

Bijgevoegde bestanden
Net zoals bij de knop “Exemplaren” wordt bij de knop “Bijgevoegde bestanden” direct inzichtelijk
gemaakt hoeveel bestanden er aan het record gekoppeld zijn. Over het algemeen betreft dit Pdfbestanden in het veld “Ebook” en een afbeelding in het veld “Cover”. Voor afbeelding wordt
automatisch een zogenaamde ‘thumbnail’ gegenereerd.

Afbeelding 9. Bijgevoegde bestanden
In dit voorbeeld is er één bestand gekoppeld aan het record. In de kolom “Bestandstype” wordt
middels een icoontje aangegeven wat voor soort bestand het is. In de kolom “Laatste aanpassing”
staat de uploaddatum weergegeven en in de kolom “Grootte” de grootte van het bestand. Met
behulp van de knop “Open” kan het bestand direct geopend worden. Als u kiest voor de knop
“Open/Verwijderen/Link” dan kunt u wisselen tussen deze opties.

Tabellen
Bij het invoeren of aanpassen van een titelbeschrijving zijn enkele velden gekoppeld aan een
gevalideerde tabel. Als een veld gekoppeld is aan een gevalideerde tabel dan kunt u zelf geen eigen
termen invullen binnen het veld. Deze velden zijn te herkennen aan het tabel icoontje.

Afbeelding 10. Tabelinvoer
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Als u klikt op het icoontje verschijnen de te selecteren waarden.

Afbeelding 11. Tabelwaarden
U kunt meerdere waarden selecteren door middel van een vinkje voor de waarden te zetten. Als u
vervolgens klikt op de knop “Selecteer” dan worden deze worden opgenomen in de titelbeschrijving.
Als u reeds bestaande invoer uit het veld wilt verwijderen, klik dan op de knop “Wissen”. Klik op de
knop “Annuleren” of het kruisje rechtsboven om de tabel te sluiten.
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4.

Leenmodule

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

Knoppenbalk
Zoeken lener
Zoeken publicatie
Uitlenen (inclusief IBL)
Innemen
Uitlening(en) zoeken
Reserveren
Verlengen
Versturen

Om de Leenmodule te starten klikt u op “Leenmodule” boven in de balk.

Afbeelding 17. Leenmodule

Knoppenbalk

Afbeelding 18. Knoppenbalk (kleuren en icoontjes kunnen afwijken)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zoeken
Registeren: registratie via de ‘snelle’ methode
Innemen
Reserveren
Muteren: de ‘langzame’ registratiemethode
Opslaan
Tonen: meer gegevens van een geselecteerde publicatie bekijken in de catalogus
Wissen: verwijderen van gegevens op het scherm (uitleningen etc. worden niet verwijderd,
het scherm wordt ‘schoongemaakt’!!)
9. Printen
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Zoeken lener

Afbeelding 19. Zoeken lener
Zoek naar een lener door de eerste letters van de (voor)naam of mailadres te typen. Zodra er
voldoende letters ingetypt zijn, zal de naam automatisch aangevuld worden.
Het is ook mogelijk om een lener aan te maken binnen het systeem.

Afbeelding 20. Aanmaken nieuwe lener

Zoeken publicatie
Vanuit de leenmodule kan ook gezocht worden op een publicatie. In dit geval dient de publicatie en
eventueel het desbetreffende exemplaar te worden opgezocht in de catalogus. Hiervoor moet de
aanduiding “Uitgeleend” worden gewijzigd in “Catalogus” en vervolgens moet gekozen worden voor
bijvoorbeeld “Titel”.

Afbeelding 21. Zoeken publicatie
Zoeken op 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. Er kan gezocht worden op
“Titel”, “Auteur”, “Jaar” en er kan door alle velden gezocht worden met “Vrij zoeken”.
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Toelichting bij het resultaat in het zoekscherm:
In de kolom “ID” kan voor het documentnummer en het exemplaarnummer of nog de volgende
aanduiding staan:
•
•
•
•
•

Een “-” teken 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 reeds uitgeleend document
F voor een documentnummer betekent een IBL-uitlening
X voor een documentnummer betekent een niet gecatalogiseerde uitlening

Afbeelding 22. Leenstatus
In de kolom “Retour” staat een datum die aangeeft wanneer een uitgeleend exemplaar weer retour
verwacht wordt. In de kolom “Gereserveerd” wordt aangegeven of een exemplaar eventueel door
iemand gereserveerd is en de kolom “Aanmaning” bevat eventueel een cijfer met het aantal
aanmaningen die verstuurd zijn als een lening te laat wordt ingeleverd.
De kolom “Plaats” geeft de vindplaats aan.
In de kolom omschrijving staan verscheidene gegevens uit de titelbeschrijving. Standaard zijn dit titel,
auteur en jaar.

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.

Afbeelding 23. Registreren
Wanneer de lener en de publicatie (document uit catalogus) gevonden zijn, kan door middel van het
klikken op de knop “Registeren” (knop 2 of 5 op de knoppenbalk) de registratie van de uitlening
worden gedaan. Onder in het scherm kunt u kiezen voor het exemplaar dat wordt uitgeleend.
Bovenaan in het veld “Lener” kiest u de naam van de persoon op wiens naam de lening gezet wordt.

Uitlenen inclusief IBL
Wanneer sprake is van bijvoorbeeld een afwijkende leenperiode of wanneer het een IBL-uitlening of
een uitlening van een niet-gecatalogiseerde publicatie betreft, dient altijd gebruik gemaakt te
worden van de knop ‘Muteren’ (knop 5 op de knoppenbalk).
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Afbeelding 24. Muteren
Met de muteren knop kunt u bijvoorbeeld een bestaande lening bewerken.

Afbeelding 25. Bestaande lening bewerken
U kunt niet alles achteraf aanpassen, alleen de leendatum en de leenperiode. Ook kunt u een
opmerking toevoegen of aanpassen. Klik op “Bewaren” om eventuele mutaties op te slaan, op
“Annuleren” om terug te gaan of op “Nieuwe lening” om vanuit dit scherm een nieuwe lening aan te
maken voor de huidige lener.
Als u alleen een lener heeft geselecteerd en vervolgens op “Muteren” klikt dan krijgt u meer opties
tot u beschikking. U kunt dan namelijk bijvoorbeeld een niet gecatalogiseerde lening of IBL-lening
aanmaken.

Afbeelding 26. Nieuwe lening zonder record te kiezen
Klik op de knop “Nieuwe lening” om een niet gecatalogiseerde lening of IBL-lening aan te maken.
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Afbeelding 27. IBL of niet gecatalogiseerde lening
Kies vervolgens wat voor soort lening het is. De opties zijn:
•
•
•
•

F voor een IBL-uitlening
X voor een niet gecatalogiseerde uitlening
RF voor een IBL-reservering
RX voor een reservering van een niet gecatalogiseerde uitlening

Hierna kunt u de leendatum en leenperiode instellen. Eventuele extra informatie kunt u kwijt in de 2
opmerking velden. Beide opmerking velden ondersteunen meerdere regels met een limiet van 200
karakters per veld.

Innemen
Een titel innemen doet u door op de derde knop “Innemen” te klikken.

Afbeelding 28. Innemen
De titel wordt direct geboekt als zijnde ingenomen en is vervolgens weer beschikbaar om uitgeleend
te worden. Het leenscherm ververst direct. Dit houdt in dat de ingenomen titel verdwijnt uit de lijst
met uitgeleende titels.

Uitlening zoeken
U kunt direct zoeken op uitgeleende titels, titels die te laat geretourneerd zijn en titels waarvoor een
aanmaning uitgestuurd is.

16

Afbeelding 29. Uitleningen zoeken
U kunt bijvoorbeeld naar alle uitleningen zoeken door een * teken in te typen en vervolgens te
klikken op het vergrootglas icoon. Er verschijnt een extra optie “Load all” om alle uitleningen te laden
of alleen de eerste 100 die gevonden worden. U kunt ook zoeken op een specifiek
exemplaarnummer of op IBL-leningen. Ook is het mogelijk op een kenmerk in de opmerkingen velden
te zoeken.

Afbeelding 30. Zoekopties
Ook kunt u zoeken op alle uitleningen voor een specifieke lener. Vul dan alleen de naam van de lener
in en klik vervolgens op het vergrootglas icoon om te zoeken.

Reserveren
U kunt een reeds uitgeleende titel reserveren door de lenersnaam in te typen en vervolgens op de
“Reserveren” knop te klikken terwijl u het te reserveren exemplaar heeft gekozen in de leenmodule.
De reservering krijgt de status “RD” op naam van de gekozen lener.

Afbeelding 31. Gereserveerd exemplaar
De originele lening krijgt een nummer in de kolom “Gereserveerd”. Het nummer geeft aan hoe vaak
de lening gereserveerd is voor andere leners. Bij het innemen van de originele lening verschijnt een
melding dat het exemplaar door iemand anders gereserveerd is. Vanaf dit scherm is het mogelijk om
de titel direct uit te lenen aan de eerstvolgende lener in de wachtrij.
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Afbeelding 32. Innemen gereserveerd exemplaar

Verlengen
U kunt een titel verlengen door eerst te zoeken naar de lener en het exemplaar wat verlengd moet
worden. U kunt in 1x meerdere exemplaren en titels voor een lener verlengen. Selecteer in dat geval
alle te verlengen titels en klik vervolgens op de knop “Registeren”. De gekozen titels worden allen
grijs gemarkeerd. De niet geselecteerde titels krijgen geen grijze achtergrondkleur.

Afbeelding 33. Verlengen
Vervolgens wordt per exemplaar gevraagd of u de titel wenst te verlengen.

Versturen
Middels het print icoon kunt u een “brief” versturen. Dit kan een aanmaning, een leenbewijs of een
reserveringsbewijs zijn. Standaard worden de brieven als e-mails verstuurd. U kunt bijvoorbeeld een
aanmaning versturen door een lening en lener te selecteren. Klik vervolgens op het print icoon of
kies 1 van de gekoppelde brieven door naast het print icoon op het pijltje te klikken.

Afbeelding 34. Print icoon
Als u direct op het print icoon klikt dan wordt de aanmaning email (standaard ingesteld) direct
verstuurd. Klikt u eerst op het pijltje dan krijgt u de mogelijkheid om deze aan te passen. Als u op een
andere brief klikt dan krijgt u eerst een voorvertoning te zien van de email zoals deze verstuurd gaat
worden.
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Afbeelding 35. Voorvertoning brief
Pas als u kiest voor “Ik wil deze brief per e-mail verzenden” wordt deze verstuurd. Vervolgens krijgt u
een bevestiging dat de e-mail wel of niet verstuurd kon worden.
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5.

Tijdschriftenmodule

De tijdschriftenmodule van X-ref heet “Periodica”. Periodica wordt gebruikt voor de periodieken
administratie.

Knoppenbalk

Afbeelding 36. Knoppenbalk Periodica (icoontjes en kleuren kunnen afwijken)
De knoppenbalk bestaat uit de volgende mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zoeken
Registeren
Opslaan
Wissen
Tonen
Muteren
Toevoegen
Verwijderen
Te laat
Circulatie

Verder kunt u wisselen tussen zoeken in de lijst met Periodica’s en in de catalogus.

Zoeken
Het idee is dat u eerst zoekt naar een tijdschrift in de catalogus en vervolgens een Periodica hiervoor
aanmaakt.

Afbeelding 37. Zoeken in catalogus
Vervolgens kiest u het record waarvoor u de Periodica wilt aanmaken en vult u de gegevens in.
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Afbeelding 38. Aanmaken Periodica
Een Periodica moet ook altijd gekoppeld zijn aan een leverancier. U kunt optioneel ook een budget
kiezen als het tijdschrift bijvoorbeeld voor een specifieke afdeling is aangeschaft. Ook de prijs van het
tijdschrift kan opgenomen worden.
Wat altijd ingevuld moet worden zijn de verschijningsgegevens. U kunt het aantal nummers per jaar
of de frequentie in dagen hiervoor gebruiken. Als u een van deze opties gebruikt dan wordt het
andere veld automatisch bijgewerkt.
Als u tevreden bent over de invoer dan maakt u de Periodica aan met de knop “Tijdschrift
toevoegen”.
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Leveranciers
U kunt de leveranciers beheren door boven in de menubalk te kiezen voor de optie “Leveranciers”.

Afbeelding 39. Leveranciers
Nadat u voor deze optie gekozen heeft krijgt u alle ingevoerde leveranciers te zien in een aparte lijst.

Afbeelding 40. Leverancier lijst
U ziet de namen van de leveranciers en u kunt gegevens aanvullen of aanpassen door op de groene
knop te klikken. U kunt leveranciers verwijderen door op de rode knop te klikken.
Als u ervoor kiest om een leverancier aan te passen dan verschijnt het volgende scherm.
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Afbeelding 41. Aanpassen leverancier
Waarden die u kunt aanpassen zijn de naam, klantnummer, email en homepage van de leverancier.
Als u een nieuwe leverancier wilt aanmaken dan klikt u onderaan aan leverancierslijst op de knop
“Maak een nieuwe leverancier”.

Afbeelding 42. Aanmaken leverancier

Budgetten
U kunt budgetten aanmaken en beheren via de menubalk onder de optie “Tijdschriften”.

Afbeelding 43. Budgetten
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Als u hierop klikt verschijnt een nieuwe pagina.

Afbeelding 44. Budgetten
U ziet de reeds aangemaakte budgetten en kunt deze aanpassen of verwijderen. Ook kunt u een
nieuw budget aanmaken of alle budgetten uitprinten.
Een budget is eigenlijk niets anders dan een naam in X-ref. Aan de hand van de ingevoerde prijs bij
een Periodica in combinatie met het budget wordt berekend hoeveel er is gespendeerd aan een
tijdschrift. Dit bedrag kan vervolgens doorberekend of inzichtelijk gemaakt worden aan de
budgethouder. Vaak krijgen de budgetten de naam van de afdeling voor het tijdschrift is aangeschaft.

Periodica registeren, tonen, muteren en verwijderen
Bij binnenkomst van een nieuw nummer kunt u deze registeren door het tijdschrift eerst op te
zoeken met de optie “Periodicas” aangevinkt.

Afbeelding 45. Zoeken tijdschrift
Vervolgens verschijnt het tijdschrift met extra informatie zoals de datum van het voorgaande
nummer, de datum van het te verschijnen nummer en alle voorgaande nummers. Ook worden
eventuele opmerkingen direct getoond.

Afbeelding 46. Tijdschriftinformatie
U kunt direct het nieuwe nummer inboeken door de knop “Registeren” te gebruiken. U zult zien dat
de waarden in de velden “Laatste nummer”, “Volgende nummer” en “Vorige nummers” direct
aangepast worden.

Afbeelding 47. Registreren
U kunt alle tijdschriftinformatie opnieuw inzien door op de knop “Tonen” te klikken of deze
aanpassen door op de knop “Muteren” te klikken.
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Afbeelding 48. Tonen en muteren
Ook is het mogelijk om de Periodica te verwijderen. Klik hiervoor op de knop “Verwijderen”.

Afbeelding 49. Verwijderen
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Afbeelding 50. Bevestigingsscherm verwijderen
Als u ervoor kiest een tijdschrift te verwijderen dan krijgt u eerst een bevestigingsscherm te zien met
alle tijdschriftgegevens. U kunt het tijdschrift definitief verwijderen door op de knop “Verwijder
tijdschrift” te klikken. Wilt u het tijdschrift toch niet verwijderen? Sluit dan het scherm door
rechtsboven op het kruisje te klikken of rechtsonder met de knop “Sluiten”.
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Circulatie lijsten
U kunt collega’s toevoegen aan een circulatielijst door eerst een Periodica te selecteren. Nadat u een
Periodica geselecteerd heeft kunt u op de knop “Circulatie lijsten” klikken.

Afbeelding 51. Circulatie lijsten
Op de volgende pagina verschijnt een overzicht met eventuele bestaande gebruikers, een print optie
en de mogelijkheid om een nieuwe circulatielijst aan te maken.

Afbeelding 53. Circulatielijst bewerken
U ziet meerdere collega’s onderaan het scherm staan. Door middel van de groene knop kunt u deze
collega(s) toevoegen aan de circulatielijst voor het gekozen tijdschrift.

Afbeelding 54. Toegevoegde personen
Nadat u een keuze heeft gemaakt ziet u deze namen apart bovenaan geplaatst worden. U kunt de
volgorde van de namen nog aanpassen door links op de groene knop te klikken en de persoon te
verslepen naar de juiste volgorde. Vervolgens kunt u de circulatielijst uitprinten waarbij deze
personen in de door u gekozen volgorde worden uitgeprint. Na het verslepen of toevoegen van
medewerkers slaat u dit op door het diskette icoon te gebruiken.
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6.

Managementinformatie

De statistieken zijn in deze versie beperkt tot het tonen van leenstatistieken. Standaard worden de
statistieken tot 30 dagen terug getoond. Zelf kunt u de perioden aanpassen. De statistieken zijn
onderverdeeld in leen-, gebruikers- en websitestatistieken. Ook kan U kunt de statistieken
raadplegen door rechtsboven op de knop “Statistieken” te klikken.
Vervolgens opent de statistiekenpagina en worden de vooraf gedefinieerde statistieken getoond.

Afbeelding 56. Leen statistieken
Het eerste onderdeel zijn de leenstatistieken. U ziet direct alle statistieken, over de laatste 30 dagen,
voor wat betreft de uitleningen. De zoekopdracht in dit voorbeeld is alle records groter dan 0. Dit
houdt in dat de statistieken naar de volledige catalogus kijken. U kunt zelf de periode aanpassen door
de datum binnen de velden “Startdatum” en “Einddatum” aan te passen en vervolgens op de
“Zoeken” knop te klikken.
Het is ook mogelijk om op de statistieken pagina, via de admin module, statistieken te tonen voor
aan de hand van een zoekactie. Bijvoorbeeld alle uitleningen van titels met hierin het woord “Asser”.
Op dit moment is het alleen mogelijk als X-ref beheerder deze zoekacties in te stellen.

Afbeelding 57. Leen statistieken per organisatie
Het tweede onderdeel betreft de leenstatistieken onderverdeeld per organisatie. Het is mogelijk dit
uit te breiden met de lenersgroepen.

28

Het derde onderdeel is de top 25 zoekacties van de afgelopen maand.

Afbeelding 58. Zoekacties
X-ref gebruikt de CCL-standaard (ISO 8777) voor het opbouwen van zoekacties. In de tweede regel
ziet u dat er gezocht is binnen het veld “BI” (vrij zoeken) naar “straf(proces)recht” waarbij gefilterd
wordt op materiaalsoort E-books en boeken.
Het vierde onderdeel zijn de top 25 downloads van de afgelopen maand.

Afbeelding 59. Downloads
Dit onderdeel toont het pad waar het bestand op de server staat en het aantal keer dat deze
gedownload zijn.
De statistieken voor het aantal gebruikers per groep worden in het vijfde onderdeel getoond.

Afbeelding 60. Gebruikersgroepen

29

Het totaal aantal gebruikers per leencategorie wordt getoond in het zesde onderdeel van de pagina.

Afbeelding 61. Leencategorieën
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