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1 Situering 

 

 

1.1 Wat is PBS? 

De Provincie Vlaams-Brabant kreeg in 2001 decretaal de opdracht van de Vlaamse Overheid een 
provinciaal netwerk van bibliotheken uit te bouwen d.m.v. een centraal beheerd Provinciaal 
BibliotheekSysteem (PBS).  

Het was en is de bedoeling de openbare bibliotheken van de provincie Vlaams-Brabant één en 
dezelfde bibliotheeksoftware aan te bieden en op deze manier een samenwerking/uniformisering te 
verkrijgen tussen de aangesloten bibliotheken. 

De bibliotheeksoftware waarvoor de provincie gekozen heeft, is ALEPH500, een product van het 
Israëlische bedrijf Ex Libris dat in Vlaanderen verdeeld, ondersteund en beheerd wordt door Libis, 
een spin-offbedrijf van de KU Leuven. 

Alle bibliotheken die aansluiten op het PBS, beschikken over een Aleph-client op elke PC. Deze client 
maakt via het internet verbinding met de server die gehuisvest is in Leuven.  

ALEPH500 beschikt over verschillende modules: circulatie (baliewerk), catalografie, acquisitie 
(bestellen) en OPAC (internetcatalogus). 

In 2011 nam het PBS Vlaams-Brabant, in het kader van een samenwerkingsproject met Bibnet, een 
nieuwe internetcatalogus in gebruik: de AquaBrowser. Deze software wordt beheerd door het 
Nederlandse bedrijf Serials Solutions. In 2013 volgde, eveneens in samenwerking met Bibnet, de 
toepassing Mijn bibliotheek. Deze wordt uitgebouwd en ondersteund door Lodgon. Voortaan kunnen 
lezers de catalogus doorzoeken via de AquaBrowser en lezersinformatie raadplegen, exemplaren 
reserveren en verlengen via Mijn bibliotheek.  

 

Over de AquaBrowser en de verschillende Aleph-modules worden de volgende opleidingen voorzien: 

1. Zoeken en gebruikersbegeleiding (= zoeken in Aleph, de AquaBrowser en Mijn bibliotheek)  

2. Basisopleiding Circulatie 

3. Gevorderdenopleiding Circulatie 

4. Basisopleiding Catalografie 

5. Gevorderdenopleiding Catalografie 

6. Acquisitie 

7. Databankonderhoud 

8. Services en statistieken 
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1.2 Implicaties van PBS voor een openbare bibliotheek 

Zodra een bibliotheek aansluit op het Provinciaal BibliotheekSysteem moet deze bibliotheek niet 
alleen de Aleph-software onder de knie krijgen, maar wordt deze ook lid van een netwerk en staat 
deze het beheer van de eigen gegevens af aan de Provincie Vlaams-Brabant.  

Voor de bibliotheek heeft dit de volgende concrete consequenties: 

1. De server die alle gegevens van de bibliotheek bewaart, staat niet meer in het 
bibliotheekgebouw of een gebouw in de nabijheid van de bibliotheek. De Aleph-server 
bevindt zich in Leuven. Het verkeer tussen de Aleph-clients op de pc’s in de bibliotheek en 
deze Aleph-server verloopt via het internet. Als het internet kuren vertoont, kunnen er 
daardoor af en toe ook vertragingen voorkomen in Aleph. Bij ernstige problemen kan het 
offline noodsysteem binnen Aleph gebruikt worden. 

2. De bibliografische gegevens worden van de Aleph-server geëporteerd naar de AquaBrowser. 
Deze export neemt tijd in beslag, waardoor het 2 dagen kan duren eer een gecatalogiseerd 
exemplaar opzoekbaar is in de internetcatalogus. 

3. De bibliotheek wordt lid van een netwerk: 
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a. de gegevens van andere PBS-bibliotheken zijn ook in de eigen bibliotheek zichtbaar 
(beschikbare exemplaren, exemplaren van andere bibliotheken die uitgeleend 
werden door een lezer,...) 

b. tussen de PBS-bibliotheken gelden bepaalde afspraken 

i. met 1 lidkaart kan men terecht in alle PBS-bibliotheken = er is geen aparte 
lidkaart meer nodig per bibliotheek 

ii. lidmaatschap moet slechts 1 keer per jaar in 1 PBS-bibliotheek betaald 
worden = de PBS-bibliotheek waar een lezer zich het eerst aanmeldt met een 
vervallen lidmaatschap mag lidgeld innen, de anderen mogen dit nadien niet 
meer doen  

iii. de uitleentermijn van de exemplaren van een bibliotheek mag in elke PBS-
bibliotheek verlengd worden 

iv. een uniformisering van het uitleenreglement 

c. de activiteiten van een bepaalde bibliotheek kunnen gevolgen hebben voor de andere 
PBS-bibliotheken bijv. een verkeerde verlenging, een foutieve barcode van de 
lidkaart van een lezer,... 

 

 

1.3 Enkele concepten 

AquaBrowser = http://vlaamsbrabant.bibliotheek.be, gemeente/stad.bibliotheek.be 

Aleph-client = GUI (Graphical User Interface) 

holding = plaatsingskenmerk van een bibliotheek 

exemplaar = het fysieke exemplaar met barcode 

leensoort = "aard van het werk", de hoedanigheid van een exemplaar bijv. boek, CD, volwassenen 
fictie, Daisy, IBL,...  

lezersstatus = categorie waarbinnen een lezer zich bevindt bijv. volwassene, volwassene niet-
inwoner, jeugd, adolescent, personeel,...  

het uitleenreglement van een bibliotheek wordt in Aleph vertaald naar combinaties tussen 
leensoorten en lezersstatussen bijv. lezersstatus jeugd mag geen leensoort boek volwassenen 
uitlenen, bijv. lezersstatus adolescent mag 15 exemplaren van de leensoort jeugd strips ontlenen, 
bijv. lezersstatus volwassene moet voor de uitleen van een leensoort DVD fictie 0,50 € betalen.  
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2 Aleph opstarten (Basis) 
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2.1 Aanmelden met je gebruikersnaam en paswoord 

   

 

Elke bibliotheekmedewerker heeft een persoonlijke gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord 
gekregen. Deze worden steeds op dezelfde manier opgebouwd: 

gebruikersnaam = 1e 3 letters van de PBS-code van de bibliotheek - initialen van de medewerker - 
volgnummer (01 als initialen 1e keer voorkomen in de bibliotheek, 02 als initialen 2e keer 
voorkomen,...) 

paswoord =  1e 3 letters van de naam van de stad/gemeente - initialen van de medewerker - 
volgnummer (01 als initialen 1e keer voorkomen in de bibliotheek, 02 als initialen 2e keer 
voorkomen,...) 

Bijv. ZAVKP01, HERAR01,... 

Werkwijze 

1. Afhankelijk van de instellingen op je PC kan je Aleph op 2 manieren opstarten. 

a. dubbelklik op de snelkoppeling op je bureaublad  

b. klik op Start/Programma's/Aleph21 PBS Productie/Circulation  

2. Vul je gebruikersnaam en paswoord in in de pop-up ALEPH paswoord. 

3. Klik op OK. 

 

 

2.2 Je paswoord wijzigen 

Bij aanvang is het paswoord voor iedere bibliotheekmedewerker hetzelfde als de gebruikersnaam. 
Qua paswoordbeveiliging is dit niet ideaal, aangezien dit voorspelbaar is en iedereen zich op deze 
manier kan aanmelden met de gebruikersnaam en het paswoord van iemand anders. Om dergelijk 
misbruik te voorkomen kan elke bibliotheekmedewerker zijn paswoord wijzigen. 

Werkwijze 

1. Klik met de rechtermuisknop op het sleuteltje rechtsonder het scherm. 
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2. Kies voor de optie Huidig paswoord wijzigen. 

3. Vul je gebruikersnaam en paswoord in. 

4. Klik op OK. 

 

 

2.3 Het beginscherm 

Een scherm is steeds opgesplitst in 2 grote delen: in het linkerdeel (het navigatievenster) kan je 
gegevens opvragen, in het rechterscherm zie je de gegevens verschijnen en kan je ze bewerken (het 
werkscherm). Vaak is het scherm bovendien functioneel opgedeeld in een bovenste en een onderste 
gedeelte van het scherm. Verscheidene gegevensbalken en deelvensters kunnen onderscheiden 
worden. De circulatiemodule bevat 6 functietabbladen, die elk onderverdeeld zijn in verschillende 
hoofd- en submappen. 

2.3.1 De titelbalk 

 

De titelbalk toont: 

1. de naam van de module waarin je aan het werk bent: ALEPH Circulatie - Versie 21 

2. de databank waarmee je verbonden bent:  

a. PBS51 voor de bibliotheek van Leuven 

b. PBS50 voor de andere bibliotheken 

3. de server waarmee je verbonden bent 

a. pbs21.libis.be:6992 = productieserver 

b. training21.libis.be:6993 = trainingsserver 

4. de gebruikersnaam van de medewerker (Gebruiker) die aangemeld is  

2.3.2 De menubalk 
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De menubalk staat verschillende bewerkingen toe (volgens het Windows-principe). Als je een optie 
kiest, wordt er een keuzemenu geopend. 

2.3.3 De lezersbalk 

 

Dit is een snelzoekbalk om lezers op te sporen d.m.v. de barcode van de lidkaart. 

2.3.4 De exemplaarbalk 

 

Dit is een snelzoekbalk om exemplaren op te sporen d.m.v. de barcode van het exemplaar.  

2.3.5 Het tabblad Uitlening  (F5) 

 

Dit tabblad dient om exemplaren uit te lenen aan een lezer. 

1. Sessie: de huidige uitleensessie 

2. Historiek: info over afgelopen sessies 

3. Actieve inleverdata: overzicht van de inleverdata die Aleph zal toekennen per combinatie 
leensoort-lezersstatus 

4. Openingsuren: mogelijkheid om openingsuren aan te passen en sluitingsdagen toe te voegen 
(niet te gebruiken door bibliotheekmedewerkers) 

2.3.6 Het tabblad Inlevering  (F6) 

 

Dit tabblad dient om exemplaren in te nemen. 

1. Sessie: de huidige inleversessie 

2. Historiek: info over afgelopen sessies 
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2.3.7 Het tabblad Lezers  (F7) 

 

Op dit tabblad kan je zowel de administratieve als de circulatie-gerelateerde gegevens van een lezer 
raadplegen/bewerken: 

1. Lezersactiviteit: 

a. Uitleningen: de exemplaren die een lezer in leen heeft in alle PBS-bibliotheken 

b. Kastransacties: de openstaande, betaalde en kwijtgescholden kastransacties van de 
lezer in je eigen bibliotheek 

c. Reservaties: de openstaande reservaties van de lezer in alle PBS-bibliotheken 

d. Circulatielogboek: een chronologisch logboek van alle circulatie-activiteiten van de 
lezer (tijdstip uitleen exemplaar, tijdstip inlevering exemplaar, vertrekuur rappel, 
vertrekuur attendering, tijdstip betaling kastransactie,...) 

e. Circulatiesamenvatting: statistisch overzicht van het aantal uitleningen, 
inleveringen, verlengingen, reservaties en verloren exemplaren door de lezer in een 
bepaalde periode per PBS-bibliotheek.    

f. Fotokopieaanvragen-IBL-aanvragen-Volmachten-Leeszaalaanvragen-Circulatielijst-
Inkijkaanvragen-Titelaanvraag niet van toepassing 

2.    Lezersregistratie: 

a. Globale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer die voor alle PBS-
bibliotheken hetzelfde zijn (barcode, naam,...) 

b. Lokale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer per bibliotheek 
(lezersstatus,...) 

c. Adresinformatie: het adres of de adressen van de lezer 

d. Bijkomende IDs: niet van toepassing 
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2.3.8 Het tabblad Exemplaar  (F8) 

 

Op dit tabblad kan je exemplaargegevens raadplegen/bewerken: 

1. Exemplarenlijst: een overzicht van alle exemplaren van alle PBS-bibliotheken met 
uitleenstatus (beschikbaar of uitgeleend?) 

a. Historiek alle exemplaren: een overzicht van alle catalografische 
exemplaarwijzigingen, afgelopen uitleningen en afgelopen reservaties van alle 
exemplaren van alle PBS-bibliotheken 

2. Exemplaar: bibliografische gegevens van een bepaald exemplaar met plaatsingsgegevens en 
info over de laatste inlevering of huidige uitlening 

a. Reservaties: een overzicht van de lezers met openstaande reservaties op een 
bepaald exemplaar 

b. Uitleningen: catalografische exemplaargegevens van een bepaald exemplaar en 
uitgebreide info over de huidige uitlening 

c. Historiek: een overzicht van alle catalografische exemplaarwijzigingen, afgelopen 
uitleningen en afgelopen reservaties van een bepaald exemplaar  

d. Circulatielogboek: een chronologisch logboek van alle circulatie-activiteiten i.v.m. 
een bepaald exemplaar (tijdstip uitleen door welke lezer, tijdstip inlevering door 
welke lezer, vertrekuur rappel naar welke lezer, vertrekuur attendering naar welke 
lezer, tijdstip betaling kastransactie door welke lezer,...) 

e. Overzicht circulatie: statistische gegevens van een exemplaar uit heden en verleden 
(aantal uitleningen nu en in het verleden, aantal reservaties nu en in het verleden, 
aantal verlengingen via de internetcatalogus nu en in het verleden,...) 

f. Fotokopieaanvragen-Inkijkaanvragen-Onderhoud: niet van toepassing 

3. Bibliografische info: de bibliografische beschrijving van een bepaald exemplaar 

4. Triggerlijst: opmerkingen van catalografen omtrent het aanpassen van de bibliografische 
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beschrijving van een bepaald exemplaar  

5. Onderhoudsprofiel: niet van toepassing 

2.3.9 Het tabblad Administratie  

 

Op dit tabblad kan je alle brieven, rapporten en statistieken die door de Aleph-server worden 
opgemaakt a.d.h.v. services, ophalen en vervolgens mailen of afdrukken (attenderingen, rappels, 
enz.). 

1. Administratie: niet van toepassing 

2. Taakbeheer: 

a. Bestandslijst: hier kan je alle bestanden die door de Aleph-server worden opgemaakt, 
ophalen en vervolgens mailen of afdrukken 

b. Logboek bulkopdrachten: hier kan je gegevens over elke service bekijken (starttijd, 
eindtijd, ingevulde parameters, enz.) 

c. Wachtrij bulkopdrachten: een overzicht van alle services die nog moeten verwerkt 
worden door de server in aflopende volgorde 

d. Printersturing: hier kan je het automatisch mailen of afdrukken van brieven activeren 
of desactiveren 

e. Upload/Download bestanden: hier kan je bestanden van de server downloaden naar 
je eigen pc 

3. Lijst van cursussen: niet van toepassing 

4. Cursus: niet van toepassing 
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2.3.10 Het tabblad Zoeken  (F9) 

 

Dit tabblad dient om bibliografische beschrijvingen op te zoeken. 

1. Zoeken: zoeken naar een woord, een combinatie van woorden of een identificatienummer in 
een bepaald of meerdere MARC21-velden van de bibliografische beschrijving; resultaat = het 
aantal bibliografische beschrijvingen waarin de zoekterm voorkomt 

2. Bladeren: zoeken naar een woord dat aan het begin van een bepaald MARC21-veld van de 
bibliografische beschrijving staat; resultaat = een alfabetische lijst 

3. Tonen: het scherm waarin de resultaten van een zoekopdracht getoond worden 

2.3.11 De statusbalk 

 

Deze balk bevat de volgende elementen: 

1. Links onderaan kan je raadplegen of er al dan niet connectie is met de server. Als er  een  
te zien is, werkt de verbinding tussen de Aleph-client in de bibliotheek en de Aleph-server in 

Leuven. Als er  staat, hapert de verbinding en kan je best het offline noodsysteem 
beginnen te gebruiken.  

2. : zolang de Aleph-client gegevens ophaalt van 
de Aleph-server verschijnt er een rode stippellijn tussen de 2 pc'tjes met de boodschap 
"Aanvraag wordt verwerkt, even geduld".   

   

Soms blijft een actie die je wil uitvoeren, "hangen" (zandlopertje blijft draaien, rode 
stippellijn blijft over en weer gaan tussen de 2 pc'tjes). Je kan het opvragen van de 
gegevens onderbreken door met de linkermuisknop op de rode stippellijn tussen de 2 
pc'tjes te klikken. Aleph zal de actie dan afbreken en de boodschap geven "Verbroken 
door de gebruiker." Nadien kan je opnieuw proberen de actie uit te voeren.  

3. Rechts op het scherm staan een aantal snelkoppelingen naar andere Aleph-modules: 

a. Acquisitie (bestelmodule)  

b. Catalografie  

c. Circulatie  
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4. Als je op het sleuteltje  klikt met de rechtermuisknop, krijg je een keuzemenu te zien 
met de volgende opties: 

a. Aanmelden als andere gebruiker = afmelden van de huidige gebruiker en aanmelden 
van een nieuwe zonder de toepassing volledig te moeten afsluiten 

b. Huidig paswoord wijzigen: zie supra, op deze manier kan je je paswoord aanpassen 

c. Tijdelijk aanmelden met ander paswoord: als een andere bibliotheekmedewerker 
met een andere autorisatie zich via deze optie aanmeldt met zijn gebruikersnaam en 
paswoord, kan deze bepaalde handelingen in Aleph doen zonder dat de 
oorspronkelijk aangemelde bibliotheekmedewerker zich hoeft af te melden. De pop-
up met de gebruikersnaam en het paswoord blijft openstaan zolang de handeling 
duurt. Zodra deze weggeklikt wordt, treedt de autorisatie van de oorspronkelijk 
aangemelde bibliotheekmedewerker weer in werking.  

d. Autorisaties: niet van toepassing 

e. Werkstation-ID instellen: a.d.h.v. een werkstation-ID weet de Aleph-server in welke 
bibliotheek een bepaalde Aleph-client, die gegevens naar hem doorstuurt of bij 
opvraagt, zich bevindt. Elke hoofdbibliotheek en elk filiaal beschikt over een eigen 
werkstation-ID. Als deze verkeerd ingesteld werd, kan je niet uitlenen.   

5.   : niet van toepassing 

6.  : als je op dit icoon klikt met de rechtermuisknop kan je de databank wijzigen waarin je 
gegevens opvraagt of wil opslaan 

a. PBS51 voor de bibliotheek van Leuven 

b. PBS50 voor de andere bibliotheken 

7.  : als je op dit icoon klikt met de rechtermuisknop kan je de printerinstelling veranderen. 
Normaal gezien staat deze ingesteld op Onmiddellijk afdrukken opdat tickets automatisch 
uit de printer zouden rollen die ingesteld is als standaardprinter. Je kan hier echter ook 
kiezen voor Voorbeeldweergave opdat je alle documenten eerst op je scherm ziet voor ze 
afgedrukt worden.  

8.  : als je hierop klikt, sluit je in 1 beweging alle openstaande Aleph-modules  
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3 Exemplaren opzoeken en hun 
uitleenstatus/reservatiestatus/logboek bekijken (Basis) 
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3.1 Een exemplaar opzoeken 

Exemplaren kunnen op 2 verschillende manieren opgezocht worden: via de barcode of via de 
bibliografische gegevens. 

3.1.1 Aan de hand van de barcode 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Exemplaar  (F8).   

2. Scan de barcode van het exemplaar in in de exemplaarbalk.    

 

3. Zodra Aleph het exemplaar vindt, worden de gegevens ervan ingeladen in het tabblad 
Exemplaar. 

3.1.2 Aan de hand van de bibliografische gegevens 

Deze methode om exemplaren op te zoeken, wordt uitgebreid behandeld in de Praktische 
handleiding bij het zoeken in Aleph. Hier wordt slechts kort op dit onderwerp ingegaan. 

Belangrijk om weten is dat je in eerste instantie bibliografische beschrijvingen opzoekt waarin 
bepaalde zoektermen voorkomen. Pas als je een bibliografische beschrijving vindt die beantwoordt 
aan wat je zoekt, kan je de exemplaren die ermee verbonden zijn, oproepen. 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Zoeken en daarbinnen op Gecombineerd zoeken.  

3. Je moet een databank kiezen waarbinnen je zal zoeken, en 1 of meerdere indexen.  

a. Databank: je kiest het best deze van je eigen bibliotheek. Op deze manier verkrijg je 
exemplaren die zeker in jouw collectie opgenomen zijn en ev. ook in deze van andere 
PBS-bibliotheken.  

b. Index: de keuze van de index bepaalt in welke bibliografische velden er naar je 
zoekopdracht zal gezocht worden. Bijv. als je kiest voor de index auteur en Claus 
ingeeft als zoekterm, zal er in de MARC21-velden voor auteurs gezocht worden naar 
Claus (100, 110, 700, 710). Er zijn 3 voorkeursindexen: 

i. Alle woorden = je kan allerlei termen samen invoeren ongeacht in welke 
MARC21-velden deze gecatalogiseerd werden (titel + auteur + jaar van 
uitgave + materiaalsoort + ...) Bijv. Claus verdriet grote letter 2005 

ii. Titel 

iii. Auteur 

c.  Als je kiest voor meerdere indexen, kan je de zoektermen onderling combineren met 
de Booleaanse operatoren En/Of/Niet. Bijv. index Auteur "Claus" EN index Titel 
"verdriet". Hiervoor vink je het bolletje aan bij de gewenste operator. 
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4. Geef je zoektermen in en druk op Enter. 

5. Onderaan het scherm verschijnen je zoekresultaten. Het aantal resultaten = het aantal 
bibliografische beschrijvingen waarin je zoekterm gevonden werd.   

 

6. Selecteer de regel met de juiste zoekresultaten (= blauw doen oplichten) en klik op REC 
tonen.  

7. Je wordt doorverwezen naar Tonen. Bovenaan worden de bibliografische beschrijvingen die 
overeen komen met je zoekopdracht gepresenteerd in een resultatenlijst. Als je 1 van deze 
selecteert, verschijnt onderaan de volledige, gedetailleerde bibliografische beschrijving. De 
eigen plaatsingsgegevens staan aangegeven op het einde van de bibliografische beschrijving. 
Bijv. location ASS | ASSVF : CLAU = Bibliotheek Asse, collectie ASSVF, signatuur CLAU 
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8. Kies een van de bibliografische beschrijvingen en klik op . Op deze manier roep 
je de exemplaren, verbonden met deze bibliografische beschrijving, op en word je 
doorverwezen naar het tabblad Exemplaar. 
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3.2 Hoe zie ik of een exemplaar uitgeleend is? 

Zodra je een exemplaar hebt opgezocht, wordt je door Aleph doorverwezen naar het tabblad 

Exemplaar  . Bovenaan het scherm zie je, in het blauw, naast de exemplaarbalk, de titel ervan 
verschijnen. Standaard word je naar de Exemplarenlijst geleid.  

 

Hier krijg je een lijst te zien van álle exemplaren die álle PBS-bibliotheken in hun bezit hebben. De 
exemplaren van je eigen bibliotheek staan bovenaan.  

  Sortering van de Exemplarenlijst 

Als de exemplaren van je eigen bibliotheek niet bovenaan staan in de 
Exemplarenlijst, kan je de sortering als volgt aanpassen. 

Onder de Exemplarenlijst staat “Sorteeropties”.  

 

Klik op het  naast de balk en kies voor Eigen deelbibliotheek eerst. 

 

Selecteer een exemplaar in de Exemplarenlijst (= blauw doen oplichten). De uitleenstatus van dit 
exemplaar kan je afleiden uit: 

1. Inleverdatum = de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden.  

a. er is geen datum ingevuld = er is geen inleverdag = er gebeurde geen uitleen = het 
exemplaar is beschikbaar 

b. er is wel een datum ingevuld = er is wel een inleverdag = er gebeurde wel een uitleen 
= het exemplaar is uitgeleend 

2. Lezersnaam = naam van de lezer die het exemplaar uitleende.  
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a. er is geen naam ingevuld = geen enkele lezer heeft het exemplaar in leen = er 
gebeurde geen uitleen = het exemplaar is beschikbaar 

b. er is wel een naam ingevuld = er is wel een lezer die het exemplaar in leen heeft = er 
gebeurde wel een uitleen = het exemplaar is uitgeleend 

3. Lezersnr. = lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

a. er is geen nummer ingevuld = geen enkele lezer heeft het exemplaar in leen = er 
gebeurde geen uitleen = het exemplaar is beschikbaar 

b. er is wel een nummer ingevuld = er is wel een lezer die het exemplaar in leen heeft = 
er gebeurde wel een uitleen = het exemplaar is uitgeleend 

 

 

 

 

 

 

 

Per exemplaar kan je de volgende gegevens terugvinden: 

1. Deelbibliotheek = de PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

2. Beschrijving = bezitsannotatie van het exemplaar 

3. Collectie = de collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is 

4. Leensoort 

5. Inleverdatum = de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden  

6. Barcode 

7. Plaatsingsnr. = plaatsingsgegevens van het exemplaar  

8. Aantal reservaties = het aantal huidige reservaties op het  exemplaar  

9. Aantal uitleningen = het aantal uitleningen van het exemplaar sinds de opname ervan in 
de collectie  

10. Laatste inlevering = dag waarop het exemplaar voor de laatste keer werd ingeleverd 

11. Lezersnr. = lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

12. Lezersnaam = naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

13. Plaatsingsnr. 2-Kopie nr.-Code deelbibliotheek-Code collectie-Pagin a‘s-Onderhoud = niet 
van toepassing  

 

 

Inleverdatum/lezersnr./lezersnaam blanco = niet uitgeleend 

 

Inleverdatum/lezersnr./lezersnaam ingevuld = uitgeleend 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

27 

  Aanpassen van de kolommen in de Exemplarenlijst 

Door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding van de Exemplarenlijst te 
klikken, kan je kiezen welke informatie er in de Exemplarenlijst weergegeven wordt. 
Er verschijnt een pop-up waarin je de gewenste configuratie kan instellen. Vink de 
gewenste opties aan en klik op OK. 

 

 

  In de Exemplarenlijst enkel de uitgeleende exemplaren zichtbaar maken 

Bovenaan de Exemplarenlijst kan je de optie  aanvinken.  

Als je dit doet, zal de Exemplarenlijst er anders gaan uitzien. In plaats van een lijst van 
alle uitgeleende of beschikbare exemplaren van alle PBS-bibliotheken, krijg je nu 
enkel een lijst te zien van alle uitgeleende exemplaren van alle PBS-bibliotheken. 

 

Ook binnen deze aangepaste Exemplarenlijst kan je de kolomhoofdingen zelf 
configureren (zie supra Tip Aanpassen van de kolommen in de Exemplarenlijst). De 
verschillende gegevens die je zichtbaar kan maken, zijn: 

Lezersnr.: lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 
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Lezersnaam: naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

Uitleenuur: het uur waarop het exemplaar uitgeleend werd 

Inleverdatum: datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

Inleveruur: uur waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

Aantal verlengingen: het aantal keer dat de uitleentermijn van het exemplaar 
verlengd werd 

Barcode 

Beschrijving-Proxy-ProxyID-Proxynaam-Inkijkaanvraag-Inleverlocatie-
Inleversublocatie: niet van toepassing 

 

 

3.3 Waar vind ik informatie over de huidige uitlening van een exemplaar? 
(Gevorderden) 

Welke bibliotheekmedewerker heeft de uitleen van het exemplaar doorgevoerd in Aleph, hoe vaak 
werd de uitleentermijn verlengd, werd er reeds een rappel verstuurd naar de lezer,...? Deze vragen 
kunnen allen op een bepaald moment belangrijk zijn aan de balie.  

Enerzijds kan er een antwoord gevonden worden op deze vragen in de hoofding Circulatielogboek 
(zie infra 3.6). 

Anderzijds kan er op 4 verschillende plaatsen binnen het tabblad Exemplaar in 1 oogopslag extra 
informatie over de huidige uitlening gevonden worden, zonder de chronologische lijst van het  
Circulatielogboek te moeten doorlopen.  

3.3.1 In de Exemplarenlijst, onderaan het scherm 

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, kan je de uitleenstatus van een exemplaar afleiden uit 3 
gegevens binnen de Exemplarenlijst: de inleverdatum, de lezersnaam en het lezersnummer.  

Zodra je een uitgeleend exemplaar selecteert in deze Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten), 
verschijnen onderaan het scherm Details over het exemplaar, onderverdeeld in 3 subtabbladen: 
Exemplaar, Bib. info, Uitleen. 

In het subtabblad Uitleen vind je de volgende gegevens terug: 

1. Uitleenbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de uitleen registreerde 

2. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

3. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

4. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

5. Uitgeleend aan: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

6. Lezersnr.: het lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 
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7. Opvorderingsdatum-Inleverdatum opvordering: niet van toepassing 

 

 

3.3.2 In de hoofding Exemplaar 

Als je een uitgeleend exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien 
klikt op de hoofding Exemplaar, verschijnen rechts op het scherm Details over het exemplaar, 
onderverdeeld in 3 subtabbladen: Exemplaar, Bib. info, Uitleen. 

In het subtabblad Uitleen krijg je exact dezelfde informatie te zien als hierboven werd beschreven (In 
de Exemplarenlijst):  

1. Uitleenbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de uitleen registreerde 

2. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

3. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

4. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

5. Uitgeleend aan: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

6. Lezersnr.: het lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

7. Opvorderingsdatum-Inleverdatum opvordering: niet van toepassing 
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3.3.3 In de hoofding Uitleningen 

Als je een uitgeleend exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien 
klikt op de hoofding Uitleningen, verschijnen rechts op het scherm 2 subtabbladen: Uitleen en 
Exemplaar.  

In het subtabblad Uitleen krijg je uitgebreide informatie te zien over de huidige uitlening:  

1. Uitgeleend aan: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

2. Lezersnr.: het lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

3. Administratieve gegevens van de lezer: adres lezer, postcode, telefoon 

4. Lezersstatus: niet van toepassing 

5. Vervaldag: de datum waarop het lidmaatschap van de lezer verstrijkt 

6. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

7. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

8. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

9. Uitleenbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de uitleen registreerde 

10. Laatste hernieuwingsdatum: de datum waarop de laatste verlenging van de uitleentermijn 
gebeurde 

11. Aantal hernieuwingen: aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

12. Hernieuwingswijze: manier waarop de uitleentermijn verlengd werd (via de Aleph-client/GUI 
of via de internetcatalogus) 

13. Hernieuwingsbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de verlenging van de 
uitleentermijn registreerde indien de verlenging gebeurde via de Aleph-client 

14. Briefnummer: het aantal rappels dat verstuurd werd naar de lezer 

15. Datum brief: de datum waarop de laatste rappel verstuurd werd 

16. Opvorderingsdatum: niet van toepassing 
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  Snelkoppelingen binnen de hoofding Uitleningen 

Als je een uitgeleend exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst en nadien klikt op de 
hoofding Uitleningen, zie je rechts op het scherm 3 opties staan: 

 

Naar lezer: m.b.v. deze knop kan je dadelijk de lezersinformatie consulteren van de 
persoon die het exemplaar uitleende zonder deze te moeten opzoeken 

Verleng: m.b.v. deze knop kan je de uitleentermijn verlengen 

Circ log: m.b.v. deze knop open je het Circulatielogboek van het exemplaar 

3.3.4 In de hoofding Overzicht circulatie 

Als je een uitgeleend exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien 
klikt op de hoofding Overzicht circulatie, krijg je rechts op het scherm 2 onderdelen te zien: Huidige 
circulatiegegevens en Historiek circulatiegegevens.  

Binnen het onderdeel Huidige circulatiegegevens kan je kiezen voor 2 subtabbladen: Exemplaar en 
Uitleen.  

In het subtabblad Uitleen vind je de volgende informatie terug over de huidige uitlening:  

1. Uitleenbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de uitleen registreerde 

2. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

3. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 
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4. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

5. Uitgeleend aan: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

6. Lezersnr.: het lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

7. Briefnummer: het aantal rappels dat verstuurd werd naar de lezer 

8. Datum brief: de datum waarop de laatste rappel verstuurd werd 

9. Aantal hernieuwingen: aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

10. Opvorderingsdatum-Inleverdatum opvordering: niet van toepassing 

 

 

 

3.4 Hoe zie ik of een exemplaar gereserveerd is voor welke lezer(s)? 

Zodra je een exemplaar hebt opgezocht, wordt je door Aleph doorverwezen naar het tabblad 

Exemplaar  . Bovenaan het scherm zie je, in het blauw, naast de exemplaarbalk, de titel ervan 
verschijnen. Standaard wordt je naar de Exemplarenlijst geleid.  

 

Hier krijg je een lijst te zien van álle exemplaren die álle PBS-bibliotheken in hun bezit hebben. De 
exemplaren van je eigen bibliotheek staan bovenaan. 
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  Sortering van de Exemplarenlijst 

Als de exemplaren van je eigen bibliotheek niet bovenaan staan in de 
Exemplarenlijst, kan je de sortering als volgt aanpassen. 

Onder de Exemplarenlijst staat “Sorteeropties”.  

 

Klik op het  naast de balk en kies voor Eigen deelbibliotheek eerst. 

 

Selecteer een exemplaar in de Exemplarenlijst (= blauw doen oplichten). De reservatiestatus van dit 
exemplaar kan je afleiden uit: 

 

 

 

 

1. Aantal reservaties = het aantal huidige reservaties op het exemplaar 

a. er is geen cijfer ingevuld = er zijn geen huidige reservaties (die kunnen toegekend 
worden) 

b. er is wel een cijfer ingevuld = dit is het aantal huidige reservaties (dat kan toegekend 
worden) 

2. Cijfer naast de hoofding Reservaties = het aantal huidige reservaties op het exemplaar. 

a. er is een 0 ingevuld = er zijn geen huidige reservaties 

b. er is een ander cijfer ingevuld = dit is het aantal huidige reservaties  

Exemplaar zonder 
huidige reservatie 

Exemplaar met 1 
huidige reservatie 
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Als je wil weten welke lezer(s) de reservatie(s) plaatste(n), selecteer je een gereserveerd exemplaar 
uit de Exemplarenlijst (= blauw doen oplichten) en klik je op de hoofding Reservaties. Rechts op het 
scherm krijg je binnen de Lijst reservaties een overzicht te zien van de lezers die het exemplaar 
gereserveerd hebben. De lezer bovenaan is de eerste in de wachtrij, gevolgd door de tweede, enz. 

 

 

Per lezer kan je in de Lijst reservaties de volgende gegevens terugvinden: 

1. Lezersnaam: naam van de lezer die het exemplaar reserveerde 

2. Lezersnr.: lezersnummer van de lezer die het exemplaar reserveerde 

3. Beschrijving = bezitsannotatie van het gereserveerde exemplaar 

4. Deelbibliotheek: PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

5. Afhaalplaats: filiaal waar de lezer het gereserveerde exemplaar kan afhalen 

6. Aanvr. Van - tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het verkrijgen van het 
exemplaar (standaard 6 maanden) 

7. Gereserv. Van - tot: de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek staat, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

8. Status: is het exemplaar effectief gereserveerd of is de reservatie nog in verwerking? welke 
positie neemt de lezer in in de wachtrij? 

9. Prioriteit: 10 = hoge prioriteit, 20 = normale prioriteit, 30 = lage prioriteit ; dit cijfer bepaalt 
of de lezer over andere lezers heen kan springen in de wachtrij of net altijd onderaan de 
wachtrij zal terecht komen 
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10. Proxy-Proxy ID-Proxy Naam: niet van toepassing 

   Aanpassen van de kolommen in de Lijst reservaties 

Door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding van de Lijst reservaties te 
klikken, kan je kiezen welke informatie er in de Lijst reservaties weergegeven wordt. 
Er verschijnt een pop-up waarin je de gewenste configuratie kan instellen. Vink de 
gewenste opties aan en klik op OK. 

 

 

   Wat zijn de gevolgen van de status van een reservatie? 

Een reservatie kan 3 statussen hebben: In verwerking, In de wachtrij en 
Gereserveerd.  

Reservaties met de statussen In verwerking (code A) en In de wachtrij (code W) zijn 
nog niet door een bibliotheekmedewerker verwerkt. De exemplaren zijn nog 
uitgeleend door een andere lezer, de exemplaren zijn verloren, de exemplaren 
werden nog niet uit de rekken gehaald (in het geval van een reservatie op een 
beschikbaar werk), enz.  

= bij deze reservaties is er wel een Aanvraagdatum van-tot ingevuld, maar nog geen 
datum Gereserveerd van-tot omdat ze nog niet op het reservatierek beland zijn 

= er wordt aan de lezers nog geen reservatiegeld aangerekend 

= er zijn nog geen reservatiebrieven naar de lezers gestuurd 

= de reservaties kunnen nog gewijzigd worden 
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= de reservaties kunnen nog verwijderd worden door de lezers zelf of door een 
bibliotheekmedewerker  

Reservaties met de status Gereserveerd (code S) zijn wel door een 
bibliotheekmedewerker verwerkt. Ze staan op het reservatierek in afwachting van 
afhaling door de lezer.  

=  bij deze reservaties is er een Aanvraagdatum van-tot ingevuld én een datum 
Gereserveerd van-tot 

= er wordt aan de lezers reservatiegeld aangerekend 

= er zijn reservatiebrieven naar de lezers gestuurd (code P) 

= de reservaties kunnen niet meer gewijzigd worden 

= de reservaties kunnen nog enkel verwijderd worden door een 
bibliotheekmedewerker 

 

   Afhaalplaatsen 

Als je bibliotheek filialen heeft en je wil toestaan dat een lezer een exemplaar van het 
ene filiaal reserveert, maar afhaalt in een ander filiaal, kan je een transitsysteem 
instellen in Aleph. In dit geval zal de lezer bij het plaatsen van de reservatie kunnen 
kiezen voor een bepaald filiaal als afhaalplaats. Zodra het exemplaar beschikbaar is, 
zal de bibliotheekmedewerker die de reservatie verwerkt, erop geattendeerd worden 
dat dit exemplaar in transit moet gaan naar het andere filiaal. 

 

 

3.5 Waar vind ik informatie over de huidige reservaties van een 
exemplaar? (Gevorderden) 

Welke lezers plaatsten een reservatie op het exemplaar, wat is de afhaalplaats van de reservatie, 
werd er reeds een reservatiebrief gestuurd naar de lezer, tot wanneer moet het exemplaar op het 
reservatierek staan,...? Deze vragen kunnen allen op een bepaald moment belangrijk zijn aan de 
balie. 

3.5.1 In de Lijst reservaties, bovenaan het scherm 

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, kan je in de hoofding Reservaties allerlei gegevens 
terugvinden over de lezer die het exemplaar reserveerde. Je kan de kolommen in de Lijst reservaties 
zo configureren dat ze per reservatie de volgende informatie weergeven  (zie supra, Tip Aanpassen 
van de kolommen in de Lijst reservaties): 

1. Lezersnaam: naam van de lezer die het exemplaar reserveerde 

2. Lezersnr.: lezersnummer van de lezer die het exemplaar reserveerde 

3. Afhaalplaats: filiaal waar de lezer het gereserveerde exemplaar kan afhalen 
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4. Aanvr. van-tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het verkrijgen van het 
exemplaar (standaard 6 maanden) 

5. Gereserv. van-tot: de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek staat, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

6. Status: is het exemplaar effectief gereserveerd of is de reservatie nog in verwerking? welke 
positie neemt de lezer in in de wachtrij? 

7. Prioriteit: 10 = hoge prioriteit, 20 = normale prioriteit, 30 = lage prioriteit ; dit cijfer bepaalt 
of de lezer over andere lezers heen kan springen in de wachtrij of net altijd onderaan de 
wachtrij zal terecht komen 

 

  Snelkoppelingen binnen de hoofding Reservaties 

Als je een gereserveerd exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst en nadien klikt op 
de hoofding Reservaties, zie je rechts op het scherm 3 opties staan: 

 

Verwijderen: m.b.v. deze knop kan je de reservatie ongedaan maken 

Naar lezer: m.b.v. deze knop kan je dadelijk de lezersinformatie van de persoon die 
het exemplaar reserveerde, consulteren op het tabblad Lezers zonder deze opnieuw 
te moeten opzoeken 

Brief: m.b.v. deze knop kan je manueel een brief afdrukken om de lezer te 
informeren dat zijn reservatie klaarstaat in de bibliotheek 

Afdrukken: m.b.v. deze knop kan je manueel reservatietickets afdrukken 

3.5.2 In de Lijst reservaties, onderaan het scherm 

Als je liever niet teveel kolommen zichtbaar maakt in de Lijst reservaties bovenaan op het scherm, 
kan je ook onderaan op het scherm per lezer waardevolle informatie raadplegen.  

Zodra je in de Lijst reservaties een lezer selecteert (= blauw doen oplichten), verschijnen onderaan 
het scherm 2 onderdelen: Reservatie-informatie en Filter geselecteerde ex.  

In het onderdeel Reservatie-informatie vind je de volgende gegevens terug: 

1. Lezersnummer/naam: lezersnummer en naam van de lezer die het exemplaar reserveerde 
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2. Beschrijving = bezitsannotatie van het gereserveerde exemplaar 

3. Opm. reservatie 1: bij het plaatsen van een reservatie voor een lezer is het mogelijk hierbij 
een opmerking te noteren. Deze wordt nadien in dit veld weergegeven. 

4. Aanmaak reservatie: de dag waarop de reservatie geplaatst werd 

5. Aanvraagdatum van-tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het verkrijgen 
van het exemplaar 

6. Beschikbaar van-tot: de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek staat, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

7. Afhaalplaats: filiaal waar de lezer het gereserveerde exemplaar kan afhalen 

8. Status reservatie: A = een reservatie die (net) geplaatst is, W = een reservatie die in een 
wachtrij terecht is gekomen, S = een reservatie die verwerkt is door een 
bibliotheekmedewerker; gereserveerde exemplaren met status A en W zijn 'in verwerking' of 
staan 'in de wachtrij', gereserveerde exemplaren met status S staan op het reservatierek in 
afwachting van afhaling door de lezer  

9. Status brieven: P = de reservatiebrief is verstuurd naar de lezer ; blanco = de reservatiebrief 
is nog niet verstuurd naar de lezer 

8. Prioriteit: 10 = hoge prioriteit, 20 = normale prioriteit, 30 = lage prioriteit ; dit cijfer bepaalt 
of de lezer over andere lezers heen kan springen in de wachtrij of net altijd onderaan de 
wachtrij zal terecht komen 

10. Auteur van deel-Titel van deel-Te kopiëren pagina's-Opm. reservatie 2-Type opvordering-
Beschikbaarstelling-Spoedbehandeling: niet van toepassing 

 

 

In het onderdeel Filter geselecteerde ex. staat de volgende informatie over het exemplaar 
genoteerd:  

1. Deelbibliotheek: PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

2. Leensoort 
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3. Processtatus 

4. Collectie: collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is 

5. Kopie-Jaar-Volume-Deel-Nummer: niet van toepassing 

 

 

 

3.6 Hoe kan ik de volledige circulatiehistoriek van een exemplaar nagaan? 

De hoofding Circulatielogboek biedt een chronologisch overzicht van alle circulatie-activiteiten i.v.m. 
een bepaald exemplaar. Het is een logboek waarin alle verrichtingen i.v.m. het exemplaar worden 
genoteerd en bewaard (tijdstip uitleen door welke lezer, vertrekuur rappel naar welke lezer, tijdstip 
inlevering door welke lezer,...).  

Bij betwistingen aan de balie kan het Circulatielogboek een handig naslaginstrument zijn.  

 

 

Van elke circulatie-activiteit worden de volgende gegevens getoond: 

1. Datum/uur: de datum en het uur waarop de actie gebeurde 

2. Titel: de titel van het exemplaar 

3. Barcode: de barcode van het exemplaar 

4. Actie: een beschrijving van de actie 
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5. Beschrijving: indien nodig een gedetailleerdere beschrijving van de actie 

6. Inleverdatum 

7. Gebruiker: de gebuikersnaam van de bibliotheekmedewerker die de actie voltrok in Aleph 

8. Lezersnr. 

9. Lezersnaam 

10. Gebruiker opm.-Aanvraagnr.: niet van toepassing 

 

De verschillende mogelijke circulatie-activiteiten waarvan gegevens worden bewaard en getoond, 
worden in de kolom Actie ofwel in het Engels, ofwel in het Nederlands getoond. Dit zijn de 
vertalingen: 

1. Regular loan / Uitlening client = gewone uitleen 

2. Self check loan / Uitlening selfcheck = uitleen m.b.v. een RFID-toestel 

3. Offline circulation loan / Uitlening offline = uitleen in het offline noodsysteem van Aleph 

4. Regular return / Inlevering client = gewone inlevering  

5. Late return / Inlevering te laat = te late inlevering buiten de boetevrije periode 

6. Late return within grace period / Inlevering te laat binnen gratieperiode = te late inlevering 
binnen de boetevrije periode 

7. Self check return / Inlevering selfcheck = inlevering m.b.v. een RFID-toestel 

8. Loan returned and placed in transit / Inlevering en in transit geplaatst = inlevering van een 
exemplaar dat nadien in transit ging naar een ander filiaal 

9. Offline circulation return / Inlevering offline = inlevering in het offline noodsysteem van 
Aleph 

10. Loan deleted / Uitlening verwijderd = de uitleen werd verwijderd i.p.v. deze in te leveren 

11. Staff renewal / Verlenging personeel = verlenging van de uitleentermijn door een 
bibliotheekmedewerker in Aleph 

12. Web renewal / Verlenging online = verlenging van de uitleentermijn door de lezer via de 
internetcatalogus 

13. Self check renewal / Verlenging selfcheck = verlenging van de uitleentermijn m.b.v. een RFID-
toestel 

14. Courtesy letter created / Attendering gecreëerd = er werd een attenderingsmail opgemaakt 
door Aleph 

15. Overdue letter created / Rappel gecreëerd = er werd een boetebrief opgemaakt door Aleph 

16. Loan declared lost / Geregistreerd als verloren = het exemplaar werd als verloren 
geregistreerd door een bibliotheekmedewerker 

17. Loan claimed returned / Geregistreerd als zogezegd ingeleverd = de lezer beweert dat het 
exemplaar reeds ingeleverd werd maar het staat nog steeds geregistreerd als uitgeleend 

18. Due date changed backward / Inleverdatum achteruit geschoven = de uitleentermijn van het 
exemplaar werd manueel korter gemaakt door een bibliotheekmedewerker tijdens het 
uitlenen 
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19. Due date changed forward / Inleverdatum vooruit geschoven = de uitleentermijn van het 
exemplaar werd manueel langer gemaakt door een bibliotheekmedewerker tijdens het 
uitlenen 

20. Return date changed / Inleverdatum opgeheven = de inleverdatum werd manueel gewijzigd 
door een bibliotheekmedewerker tijdens het inleveren 

21. Self check cancel renewal / Selfcheck annulatie verlenging = een verlenging van de 
uitleentermijn m.b.v. een RFID-toestel die geannuleerd werd door de lezer 

22. Self check cancel loan / Selfcheck annulatie uitlening = een uitleen m.b.v. een RFID-toestel 
die geannuleerd werd door de lezer 

23. Cash transaction created / Kastransactie gecreëerd = er werd een kastransactie gemaakt voor 
de lezer 

24. Cash transaction fully paid / Kastransactie volledig betaald = de lezer betaalde de 
kastransactie volledig 

25. Cash transaction partially paid / Kastransactie gedeeltelijk betaald = de lezer betaalde de 
kastransactie gedeeltelijk 

26. Cash transaction fully waived / Kastransactie volledig kwijtgescholden = de kastransactie 
werd volledig kwijtgescholden 

27. Cash transaction partially waived / Kastransactie gedeeltelijk kwijtgescholden = de 
kastransactie werd gedeeltelijk kwijtgescholden 

28. Not on loan return / Ingeleverd maar niet uitgeleend = het exemplaar werd ingeleverd, maar 
het was eigenlijk niet uitgeleend (= standaard procedure voor reservaties op beschikbare 
werken, zie infra hoofdstuk 10) 

29. Self check cancel return / Selfcheck annulatie inlevering = een inlevering m.b.v. een RFID-
toestel die geannuleerd werd door de lezer 

30. Log loan note-Late recall return-Batch renewal-Loan to sponsor-Log cash note-Cash 
transaction exported-Cash transaction imported-Cash transaction updated to paid (batch)-
Notice to patron of money owed-In house use- Refusal hold request note-Refusal photocopy 
request note-Refusal booking request note = niet van toepassing 

31. Log uitleenopmerking-Inlevering na opvordering-Verlenging in bulk-Opvordering online-
Opvordering in bulk-Opvordering geannuleerd-Uitlening aan sponsor-Log kasopmerking-
Bericht aan lezer achterstallige kosten-Intern gebruik-Weigering reservatie opmerking-
Weigering fotokopie-aanvraag opmerking-Weigering inkijkaanvraag opmerking = niet van 
toepassing 

 

Het circulatielogboek kan op 4 verschillende manieren gesorteerd worden: 

1. Aflopend chronologisch = de standaardsorteeroptie. De meest recente circulatie-activiteiten 
van een exemplaar staan bovenaan, degene die het langst geleden zijn, staan onderaan. 

2. Per circulatie-activiteit: als je in het keuzemenu links bovenaan een bepaalde activiteit 
aanvinkt, en nadien klikt op Filter, worden enkel deze transacties getoond. Alle andere 
circulatie-activiteiten worden onzichtbaar. De optie Alle zorgt ervoor dat alle circulatie-
activiteiten getoond worden in de lijst.  
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3. Per transactie: als je in de lijst een circulatie-activiteit vindt, waarvan je meteen ook graag 
alle bijhorende stappen in het proces tussen de uitleen en de inlevering door de lezer zou 
zien, zonder deze te moeten zoeken in de lijst, kan je op 2 manieren te werk gaan: 

a. Transactie tonen: selecteer een circulatie-activiteit in de lijst onderaan en vink 
nadien deze optie aan. Aleph zal enkel deze activiteit en alle bijhorende stappen in 
het proces tussen uitleen en inlevering zichtbaar maken. Bijv. selecteer een uitlening 
door een bepaalde lezer en vink de optie aan -> Aleph zal in de lijst enkel nog deze 
uitlening tonen en alle bijhorende activiteiten m.b.t. deze lezer tot de inlevering van 
het exemplaar (attendering, rappels, kastransacties die werden gemaakt, verlenging 
van de uitleentermijn...)  

b. Groeperen per transactie: als je deze optie aanvinkt, worden alle circulatie-
activiteiten getoond in de lijst, maar gesorteerd per betrokken lezer op bijpassende 
circulatie-activiteiten in het proces tussen uitleen en inlevering van het exemplaar 
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4 Andere functionaliteiten binnen het tabblad Exemplaar 
(Gevorderden) 

 

 

4.1 Binnen het tabblad Exemplaar bibliografische informatie bekijken 

Op verschillende plaatsen binnen het tabblad Exemplaar kan je de bibliografische beschrijving van 
het exemplaar terugvinden, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk. 

4.1.1 In de Exemplarenlijst 

Als je een exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten), verschijnen onderaan 
het scherm Details over het exemplaar, onderverdeeld in 3 subtabbladen: Exemplaar, Bib. info, 
Uitleen. 

In het subtabblad Bib.info kan je een summiere bibliografische beschrijving terugvinden.  

 

4.1.2 In de hoofding Exemplaar 

Als je een exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien klikt op de 
hoofding Exemplaar, verschijnen rechts op het scherm Details over het exemplaar, onderverdeeld in 
3 subtabbladen: Exemplaar, Bib. info, Uitleen. 

In het subtabblad Bib.info krijg je exact dezelfde summiere bibliografische beschrijving te zien als 
hierboven werd beschreven (In de Exemplarenlijst). 
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4.1.3 In de hoofding Bibliografische Info 

Als je een exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien klikt op de 
hoofding Bibliografische Info, verschijnt rechts op het scherm de volledige bibliografische 
beschrijving.  

 

 

 

4.2 Vanuit het tabblad Exemplaar catalografische wijzigingen doorvoeren 
zonder het exemplaar opnieuw te moeten opzoeken in de 
catalografiemodule 

Stel dat je aan de balie, tijdens het consulteren van een exemplaar, merkt dat er iets aan de hand is 
met het exemplaar dat enkel binnen de catalografiemodule kan opgelost worden (verkeerde 
leensoort, verkeerde processtatus, fout in de holding, verkeerd lokaal trefwoord,...) Op dat moment 
kan je het exemplaar op 2 verschillende manieren openen in de catalografiemodule zonder het 
daarin opnieuw te moeten opzoeken. 

4.2.1 Vanuit het tabblad Exemplaar exemplaarinformatie wijzigen binnen de 
catalografiemodule 

Werkwijze 

1. Selecteer een exemplaar in de Exemplarenlijst (= blauw doen oplichten). 
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2. Klik op . 

3. Het exemplaar wordt geopend in het tabblad Exemplaar binnen de catalografiemodule waar 
je het kan editeren. 

4.2.2 Vanuit het tabblad Exemplaar een bibliografische beschrijving, een holding of 
exemplaarinformatie wijzigen binnen de catalografiemodule 

Werkwijze 

1. Selecteer een exemplaar in de Exemplarenlijst (= blauw doen oplichten) 

2. Vink links op het scherm het bolletje aan naast Overzicht. 

 

3. Links op het scherm krijg je de navigatieboom te zien, rechts op het scherm de 
bibliografische beschrijving. 

 

4. Uiterst rechts op je scherm staan verschillende knoppen: 

a. Catalogiseren: als je in de navigatieboom het PBS01-record (de bibliografische 
beschrijving) of je holding selecteert, staat deze knop je toe dadelijk de 
bibliografische beschrijving of de holding te bewerken in het tabblad Records 
bewerken binnen de catalografiemodule 

b. Naar exemplaar = de exemplaren worden geopend in het tabblad Exemplaar binnen 
de catalografiemodule waar je ze dadelijk kan bewerken 

c. Circulatie = je keert terug naar de Exemplarenlijst in het tabblad Exemplaar binnen 
de circulatiemodule 

d. Naar bestelling: je wordt doorgeduwd naar de acquisitiemodule waar je het 
exemplaar dadelijk kan bestellen   

e. Zoeken: het exemplaar wordt geopend in Tonen in het tabblad Zoeken binnen de 
circulatiemodule 

f. Naar IBL-Naar tijdschrift: niet van toepassing 
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4.3 Vanuit het tabblad Exemplaar catalografische wijzigingen aan het 
exemplaar bekijken en herstellen 

Als je een exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien klikt op de 
hoofding Historiek alle exemplaren, krijg je rechts op het scherm 3 subtabbladen te zien: 
Uitleningen, Reservaties, Exemplaarwijzigingen.  

Binnen het subtabblad Exemplaarwijzigingen kan je nagaan welke catalografische wijzigingen álle 
exemplaren van álle PBS-bibliotheken reeds ondergingen: een nieuwe leensoort, een veranderde 
plaatsing, een nieuwe bezitsannotatie, een nieuwe interne annotatie, een nieuwe processtatus... 

LET WEL! Het gaat hier om wijzigingen aan de exemplaarinformatie in het tabblad Exemplaar binnen 
de catalografiemodule, niet om wijzigingen aan de bibliografische beschrijving of de holding. 

  

De volgende gegevens worden bijgehouden: 

1. Datum: de datum waarop de wijziging gebeurde 

2. Uur: het uur waarop de wijziging gebeurde 

3. Catalograaf: de bibliotheekmedewerker die de wijziging doorvoerde 

4. Wijziging: de wijziging op zich 

5. Volgnr.: niet van toepassing 

6. Barcode 

Als je deze catalografische wijzigingen aan de exemplaarinformatie meer in detail wil bekijken, 
herstellen of de historiek ervan wil verwijderen, kan je dit doen a.d.h.v. de 3 knoppen uiterst rechts 
op het scherm. 

4.3.1 De catalografische wijzigingen aan het exemplaar bekijken 

Als je een wijziging in de lijst selecteert en nadien klikt op de knop Bekijken, verschijnt er een pop-up 
met Exemplaarinformatie, onderverdeeld in 3 subtabbladen: Exemplaar, Bib.info, Info wijzigingen. 
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1. Exemplaar = info over het exemplaar 

a. Plaatsingsgegevens: Deelbibliotheek, Collectie, Plaatsingsnr. 

b. Bezitsannotatie 

c. Leensoort 

d. Barcode ex. 

e. Doc.-nummer (Ex. sg/volgnr. historiek)-Plaatsingsnr. 2-Exemplaarnr.: niet van 
toepassing 

2. Bib. info = een summiere bibliografische beschrijving van het exemplaar 

 

3. Info wijzigingen = detailinformatie over de catalografische wijziging aan het exemplaar 
binnen de catalografiemodule 

a. Gewijzigde datum: de datum waarop de wijziging gebeurde 

b. Reden: de wijziging op zich 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

48 

c. Catalograaf: de bibliotheekmedewerker die de wijziging doorvoerde 

 

4.3.2 De catalografische wijzigingen aan het exemplaar herstellen 

Als je een wijziging in de lijst selecteert en nadien klikt op de knop Herstellen, verschijnt er een pop-
up met de vraag "Bent u zeker dat u de exemplaarinformatie wilt terugzetten?". Als je hier 
bevestigend op antwoordt, wordt de exemplaarwijziging in de catalografiemodule ongedaan 
gemaakt.  

Bijv. als je een processtatus toevoegde, wordt deze m.b.v. deze knop opnieuw verwijderd, zonder het 
exemplaar opnieuw te moeten oproepen in het tabblad Exemplaar binnen de catalografiemodule.  

 

4.3.3 De historiek van de catalografische wijzigingen aan het exemplaar verwijderen 

Als je een wijziging in de lijst selecteert en nadien klikt op de knop Verwijderen, verschijnt er een 
pop-up met de vraag "Bent u zeker dat u de historiek van het exemplaar wilt verwijderen?". Als je 
hier bevestigend op antwoordt, wordt niet de exemplaarwijziging in de catalografiemodule ongedaan 
gemaakt, maar wordt wel de wijziging uit de lijst verwijderd. De wijziging op zich wordt niet 
ongedaan gemaakt, maar de registratie ervan onder de hoofding Historiek alle exemplaren wordt wel 
onzichtbaar gemaakt. 
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Als je een exemplaar selecteert binnen de Exemplarenlijst en nadien klikt op de 
hoofding Historiek verkrijg je identiek dezelfde mogelijkheden om de catalografische 
wijzigingen aan het exemplaar te bekijken, herstellen of de historiek ervan te 
verwijderen als binnen de hoofding Historiek alle exemplaren.  

Het verschil is dat je binnen de hoofding Historiek alle exemplaren een lijst krijgt van 
álle exemplaren van álle PBS-bibliotheken, waaruit je je eigen exemplaar nog moet 
selecteren.  

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden binnen de hoofding Historiek 
moet je die selectie eerst al gemaakt hebben binnen de Exemplarenlijst. Binnen de 
hoofding Historiek zie je m.a.w. enkel de catalografische wijzigingen m.b.t. een 
specifiek exemplaar, aangezien je de selectie reeds eerder maakte.  

 

 

4.4 Informatie over de voorgaande uitleningen/reservaties van een 
exemplaar 

In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe je in het tabblad Exemplaar informatie kan vinden over 
de huidige uitlening van een exemplaar.  

Op een gelijkaardige manier houdt Aleph ook per exemplaar informatie bij over de voorgaande 
uitleningen en reservaties: wanneer het exemplaar de laatste keer werd ingeleverd, op welk 
werkstation deze inlevering gebeurde, welke lezers het exemplaar reeds ontleenden, welke lezers 
het exemplaar reeds reserveerden,...  

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen, enerzijds, de informatie die Aleph bijhoudt over de 
laatste uitlening van een exemplaar en, anderzijds, de informatie die Aleph bijhoudt over alle 
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voorgaande uitleningen en reservaties. Soms wordt hierbij informatie gegeven over alle exemplaren 
van alle PBS-bibliotheken samen, en soms per specifiek exemplaar.  

4.4.1 Informatie over de laatste uitlening van een specifiek exemplaar in de 
Exemplarenlijst 

Als je een exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten),  

1. zie je in de kolom Laatste inlevering de laatste inleverdatum staan  

2. verschijnen onderaan het scherm Details over het exemplaar, onderverdeeld in 3 
subtabbladen: Exemplaar, Bib. info, Uitleen. In het subtabblad Exemplaar kan je de volgende 
gegevens terugvinden: 

a. Plaatsingsgegevens: Deelbibliotheek, Collectie, Plaatsingsnr. 

b. Beschrijving = de bezitsannotatie 

c. Leensoort 

d. Barcode ex. 

e. Laatste inleverdatum: de dag waarop het exemplaar de laatste keer werd ingeleverd 

f. Laatste inleveruur: het uur waarop het exemplaar de laatste keer werd ingeleverd 

g. Laatste inleverstation: het werkstation waarop het exemplaar de laatste keer werd 
ingeleverd 

h. Interne annotatie 

i. Doc.-nummer (Item Sequence)-Plaatsingsnr.2-Exemplaarnummer: niet van 
toepassing 
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4.4.2 Informatie over de laatste uitlening van een specifiek exemplaar in de hoofding 
Exemplaar 

Als je in de Exemplarenlijst een exemplaar selecteert (=blauw doen oplichten) en nadien klikt op de 
hoofding Exemplaar, zullen rechts op het scherm Details over het exemplaar verschijnen, 
onderverdeeld in 3 subtabbladen: Exemplaar, Bib. info, Uitleen.  

In het subtabblad Exemplaar kan je de volgende gegevens terugvinden: 

1. Plaatsingsgegevens: Deelbibliotheek, Collectie 

2. Beschrijving = de bezitsannotatie 

3. Leensoort 

4. Barcode ex. 

5. Laatste inleverdatum: de dag waarop het exemplaar de laatste keer werd ingeleverd 

6. Laatste inleveruur: het uur waarop het exemplaar de laatste keer werd ingeleverd 

7. Laatste inleverstation: het werkstation waarop het exemplaar de laatste keer werd 
ingeleverd 

8. Doc.-nummer (Item Sequence)-Exemplaarnummer: niet van toepassing 

 

4.4.3 Informatie over alle voorgaande uitleningen van alle exemplaren van alle PBS-
bibliotheken samen 

Als je op de hoofding Historiek alle exemplaren klikt, verschijnen rechts op het scherm 3 
subtabbladen: Uitleningen, Reservaties, Exemplaarwijzigingen. 

Binnen het subtabblad Uitleningen wordt een overzicht gegeven van alle lezers die het exemplaar 
reeds ontleenden in álle PBS-bibliotheken samen. De volgende informatie wordt bijgehouden: 

1. het aantal bovenaan naast het woord Uitleningen = het totaal aantal uitleningen van álle 
exemplaren van álle PBS-bibliotheken samen 

2. Lezersnr.= lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

3. Lezersnaam = naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

4. Uitleendatum = datum waarop de uitleen gebeurde 
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5. Inleverdatum = de inleverdag die Aleph berekende tijdens het uitlenen 

6. Ingeleverd op = de datum waarop het exemplaar daadwerkelijk werd ingeleverd 

7. Proxy-Proxy/sponsor-Proxy naam-Opvorderingsdatum-Bron: niet van toepassing 

 

4.4.4 Informatie over alle voorgaande reservaties van alle exemplaren van alle PBS-
bibliotheken samen 

Als je op de hoofding Historiek alle exemplaren klikt, verschijnen rechts op het scherm 3 
subtabbladen: Uitleningen, Reservaties, exemplaarwijzigingen. 

Binnen het subtabblad Reservaties wordt een overzicht gegeven van alle lezers die het exemplaar 
reeds reserveerden in álle PBS-bibliotheken samen. De volgende informatie wordt bijgehouden: 

1. het aantal bovenaan naast het woord Reservaties = het totaal aantal reservaties van álle 
exemplaren van álle PBS-bibliotheken samen 

2. Lezersnr.= lezersnummer van de lezer die het exemplaar reserveerde 

3. Lezersnaam = naam van de lezer die het exemplaar reserveerde 

4. Afhaalplaats = filiaal waar het exemplaar op het reservatierek werd geplaatst en werd 
uitgeleend 

5. Aanvr. van-tot = de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd was in het verkrijgen van het 
exemplaar 

6. Gereserv. van-tot = de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek stond, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

7. Status: het exemplaar kan beschikken over 3 statussen: Actief, In de wachtrij, Op 
reservatierek 

8. Proxy-Proxy/sponsor-Proxy naam-Aanvrager naam: niet van toepassing 
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4.4.5 Informatie over alle voorgaande uitleningen van een specifiek exemplaar 

Als je in de Exemplarenlijst een exemplaar selecteert en nadien klikt op de hoofding Historiek, 
verschijnen er rechts op het scherm 3 subtabbladen: Uitleningen, Reservaties, Exemplaarwijzigingen. 

Binnen het subtabblad Uitleningen wordt een overzicht gegeven van alle lezers die dit specifieke 
exemplaar reeds ontleenden. De volgende informatie wordt bijgehouden: 

1. het aantal bovenaan naast het woord Uitleningen = het totaal aantal uitleningen van dit 
specifiek exemplaar 

2. Lezersnr.= lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

3. Lezersnaam = naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

4. Uitleendatum = datum waarop de uitleen gebeurde 

5. Inleverdatum = de inleverdag die Aleph berekende tijdens het uitlenen 

6. Ingeleverd op = de datum waarop het exemplaar daadwerkelijk werd ingeleverd 

7. Proxy-Proxy/sponsor-Proxy naam-Opvorderingsdatum-Bron: niet van toepassing 
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4.4.6 Informatie over alle voorgaande reservaties van een specifiek exemplaar 

Als je in de Exemplarenlijst een exemplaar selecteert en nadien klikt op de hoofding Historiek, 
verschijnen er rechts op het scherm 3 subtabbladen: Uitleningen, Reservaties, Exemplaarwijzigingen. 

Binnen het subtabblad Reservaties wordt een overzicht gegeven van alle lezers die dit specifieke 
exemplaar reeds reserveerden. De volgende informatie wordt bijgehouden: 

1. het aantal bovenaan naast het woord Reservaties = het totaal aantal reservaties van dit 
specifiek exemplaar 

2. Lezersnr.= lezersnummer van de lezer die het exemplaar reserveerde 

3. Lezersnaam = naam van de lezer die het exemplaar reserveerde 

4. Afhaalplaats = filiaal waar het exemplaar op het reservatierek werd geplaatst en werd 
uitgeleend 

5. Aanvr. van-tot = de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd was in het verkrijgen van het 
exemplaar 

6. Gereserv. van-tot = de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek stond, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

7. Status: het exemplaar kan beschikken over 3 statussen: Actief, In de wachtrij, Op 
reservatierek 

8. Proxy-Proxy/sponsor-Proxy naam-Aanvrager naam: niet van toepassing 

 

 

 

4.5 Statistische informatie in het tabblad Exemplaar 

De meeste cijfergegevens binnen Aleph verkrijg je via "services", gespecialiseerde zoekfuncties die 
een rapport, lijst of een gedetailleerd verslag opleveren. Hieraan is de opleiding Services en 
statistieken nagenoeg volledig gewijd.  

Binnen het tabblad Exemplaar kan je per exemplaar ook reeds enkele statistische gegevens vinden. 
Deze zijn dan eerder ter informatie, aangezien je steeds eerst een concreet exemplaar moet 
opzoeken vooraleer je er de uitleencijfers van kan raadplegen. Als basis voor o.a. 
collectiemanagement zou dit uiteraard ondoenbaar zijn. 

 

1. Binnen de hoofding Historiek alle exemplaren kan je de populariteit van een werk in het 
volledige PBS-netwerk nagaan. Er worden immers statistische gegevens voor álle exemplaren 
van álle bibliotheken samengeteld.  

a. bovenaan het subtabblad Uitleningen staat naast het woord Uitleningen het totaal 
aantal uitleningen van álle exemplaren van álle PBS-bibliotheken samen 
weergegeven 
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b. bovenaan het subtabblad Reservaties staat naast het woord Reservaties het totaal 
aantal reservaties van álle exemplaren van álle PBS-bibliotheken samen 
weergegeven 

 

 

2. Binnen de hoofding Historiek kan je de populariteit van het exemplaar in je eigen bibliotheek 
nagaan.  

a. bovenaan het subtabblad Uitleningen staat naast het woord Uitleningen het totaal 
aantal uitleningen van het specifieke exemplaar weergegeven 

b. bovenaan het subtabblad Reservaties staat naast het woord Reservaties het totaal 
aantal reservaties van het specifieke exemplaar weergegeven 

 

 

3. In de Exemplarenlijst zie je in de kolom Aantal uitleningen in 1 oogopslag per exemplaar 
hoeveel keer het reeds werd uitgeleend. Als er geen cijfer staat weergegeven, betekent dit 
dat het exemplaar nog niet uitgeleend werd. 

 

 

4. Als je een exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst en nadien klikt op de hoofding 
Overzicht circulatie, krijg je rechts op het scherm 2 onderdelen te zien: Huidige 
circulatiegegevens en Historiek circulatiegegevens.  
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a. Binnen het onderdeel Huidige circulatiegegevens kan je kiezen voor het subtabblad  
Exemplaar. Hier krijg je naast enkele exemplaargegevens de volgende statistische 
gegevens te zien: 

i. Uitleningen: het aantal keer dat het exemplaar werd uitgeleend 

ii. Reservaties: het aantal keer dat het exemplaar werd gereserveerd 

iii. Plaatsingsgegevens: Deelbibliotheek, Collectie, Plaatsingsnr. 

iv. Bezitsannotatie 

v. Leensoort 

vi. Barcode ex. 

vii. Fotokopieaanvragen-Doc.-nummer(ItemSequence)-Plaatsingsnr.2-
Exemplaarnummer: niet van toepassing 

 

 

b. Binnen het onderdeel Historiek circulatiegegevens kan je een periode selecteren 
waarbinnen je enkele statistische gegevens zou willen laten berekenen. Bij 
"Circulatiegegevens van" vul je de begindatum van je periode in. Bij 
"Circulatiegegevens tot" vul je de einddatum in. Nadien klik je op de knop 
Hernieuwen.  

 

 Er worden een heel aantal cijfers berekend, waarvan deze relevant zijn voor PBS: 

i. Uitleningen client: het aantal gewone uitleningen 

ii. Uitleningen offline: het aantal uitleningen via het offline noodsysteem  

iii. Uitleningen transit: het aantal keer dat een exemplaar in transit is gegaan 
naar een ander filiaal 

iv. Reservaties: het aantal reservaties op het exemplaar 

v. Inlevering maar niet uitgeleend: het aantal keer dat het exemplaar 
ingeleverd werd zonder uitgeleend te zijn (= standaardprocedure voor 
reservaties op beschikbare werken, zie infra hoofdstuk 10) 
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vi. Verlenging online: het aantal verlengingen van de uitleentermijn via de 
internetcatalogus  

vii. Verlenging personeel: het aantal verlengingen van de uitleentermijn via de 
Aleph-client door een bibliotheekmedewerker 

 

 

 

4.6 Knoppen naast de Exemplarenlijst en Exemplaar 

Als je klikt op de Exemplarenlijst of op de hoofding Exemplaar staan er rechts op het scherm een 
aantal knoppen weergegeven.  

 

1. Inkijkaanvraag-Fotokopie-Afdrukken: niet van toepassing 

2. Reservatie = een reservatie plaatsen op een exemplaar (zie infra hoofdstuk 10)  

3. Ingeleverd?: deze optie kan je gebruiken als een lezer beweert een exemplaar te hebben 
ingeleverd dat in Aleph nog steeds geregistreerd staat als uitgeleend  
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4. Verloren: met deze knop kan je aangeven dat een lezer een bepaald exemplaar verloren 
heeft, waardoor de lezer een vervangingskost wordt aangerekend (zie infra Workflow 
Verloren materiaal in hoofdstuk 19) 

5. Naar cata: met deze knop kan je het exemplaar openen in het tabblad Exemplaar binnen de 
catalografiemodule zonder het opnieuw op te zoeken (zie supra) 

6. Vernieuwen: als je gegevens gewijzigd hebt, kan je deze met deze knop 'herladen'. 
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5 Lezers opzoeken en hun logboek bekijken (Basis) 
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5.1 Een lezer opzoeken 

Lezers kunnen op 4 verschillende manieren opgezocht worden: a.d.h.v. de barcode van hun lidkaart, 
a.d.h.v. hun naam, a.d.h.v. hun adres en a.d.h.v. hun mailadres. 

5.1.1 Aan de hand van de barcode van de lidkaart 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers  (F7) 

2. Scan de barcode van de lidkaart in in de lezersbalk. 

 

3. Zodra Aleph de lezer vindt, worden diens gegevens ingeladen in het tabblad Lezers. 

5.1.2 Aan de hand van het rijksregisternummer 

Werkwijze 

1. LET WEL! Dit kan enkel als je het rijksregisternummer ook opsloeg bij de lezer als Bijkomende 
ID. 

2. Activeer het tabblad Lezers  (F7) 

3. Vul het rijksregisternummer in van de lezer in de lezersbalk. Dit kan je ook geautomatiseerd 
laten verlopen m.b.v. een macro. Steek de eID in de reader en druk op ctrl-h. 

 

4. Zodra Aleph de lezer vindt, worden diens gegevens ingeladen in het tabblad Lezers. 

5.1.3 Aan de hand van de naam 

Werkwijze 

1. Activeer  het tabblad Lezers  (F7) 

2. Klik in de lezersbalk op de knop  

 

3. Er verschijnt een pop-up Lezerslijst op het scherm.  

4. Vink het bolletje aan naast Naam lezer. 

5. Vul de naam van de lezer in in de witte balk (familienaam, voornaam) en druk op Enter. KLIK 
NIE T OP DE KNOP SELECTEREN! 

6. Aleph geeft een alfabetische lijst van lezers weer waarbinnen je naar de juiste lezer kan 
zoeken. 

7. Zodra je de juiste lezer gevonden hebt, selecteer je deze (= blauw doen oplichten) en klik je 

op de knop . 
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8. De gegevens van de lezer worden ingeladen in het tabblad Lezers. 

 

   

Als je een lezer opzocht aan de hand van diens naam, maar de gegevens van een 
andere lezer worden ingeladen in het tabblad Lezers, is er waarschijnlijk het volgende 
fout gelopen. 

Na het invullen van de naam van de lezer moet je op Enter drukken, en vooral niet op 
de knop Selecteren klikken. Doe je dit wel, zal Aleph de gegevens van de lezer wiens 
naam op dat moment geselecteerd (=blauw opgelicht) is in de alfabetische lijst, 
oproepen. Je hebt m.a.w. niet naar de lezer gezocht, maar de selectie die Aleph reeds 
maakte, gekozen.  

 

 

5.1.4 Aan de hand van het adres 

Werkwijze 

1. Activeer  het tabblad Lezers  (F7) 
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2. Klik in de lezersbalk op de knop  

 

3. Er verschijnt een pop-up Lezerslijst op het scherm.  

4. Klik op de knop Trefwoorden. 

5. Vul in de pop-up Filter lijst op trefwoorden enkele adresgegevens van de lezer in in de witte 
balk (de naam van de straat en de naam van de stad/gemeente). 

6. Druk op Enter of klik op de knop . 

7. Aleph geeft een lijst weer van alle lezers die in de straat wonen binnen de stad/gemeente die 
je opgaf.  

 

8. Kies de juiste lezer (= blauw doen oplichten) en klik op de knop . 

9. De gegevens van de lezer worden ingeladen in het tabblad Lezers. 

   

 

Als je deze foutboodschap krijgt, betekent dit dat er teveel lezers wonen in de straat 
binnen de stad/gemeente die je opgaf. In dit geval kan het helpen je zoektermen 
verder uit te breiden met bijv. het huisnummer van de lezer.  
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5.1.5 Aan de hand van het mailadres 

Werkwijze 

1. Activeer  het tabblad Lezers  (F7) 

2. Klik in de lezersbalk op de knop  

 

3. Er verschijnt een pop-up Lezerslijst op het scherm.  

4. Klik op de knop Trefwoorden. 

5. Vul in de pop-up Filter lijst op trefwoorden het begin van het mailadres van de lezer in in de 
witte balk (alles voor het @-teken, maar niets erna), bijv. mailadres = pitie_4@yahoo.com -> 
vul pitie_4 in in de witte balk  

6. Druk op Enter of klik op de knop . 

7. Aleph geeft een lijst weer van alle lezers wiens mailadres begint met de term die je opgaf.  

 

 

 

5.2 Wat krijg je te zien in het tabblad Lezers na het opzoeken van een 
lezer?  

In het tabblad Lezers kan je zowel de administratieve als de circulatie-gerelateerde gegevens van een 
lezer raadplegen en/of bewerken: 
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1. Lezersactiviteit: 

a. hoofding Uitleningen: de exemplaren die een lezer in leen heeft in alle PBS-
bibliotheken 

b. hoofding Kastransacties: de openstaande, betaalde en kwijtgescholden 
kastransacties van de lezer in je eigen bibliotheek 

c. hoofding Reservaties: de openstaande reservaties van de lezer in alle PBS-
bibliotheken 

d. hoofding Circulatielogboek: een chronologisch logboek van alle circulatie-
activiteiten van de lezer (tijdstip uitleen exemplaar, tijdstip inlevering exemplaar, 
vertrekuur rappel, vertrekuur attendering, tijdstip betaling kastransactie,...) 

e. Circulatie samenvatting: een statistisch overzicht van het aantal uitleningen, 
inleveringen, reservaties en verleningen door de lezer, plus het aantal exemplaren 
die verloren werden of zogezegd ingeleverd. In álle PBS-bibliotheken, binnen een 
zelf gekozen periode.  

f. Fotokopieaanvragen-IBLaanvragen-Volmachten-Leeszaalaanvragen-Circulatielijst-
Inkijkaanvragen-Titelaanvraag: niet van toepassing 

2. Lezersregistratie: 

a. Globale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer die voor alle PBS-
bibliotheken hetzelfde zijn (barcode, naam,...) 

b. Lokale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer per bibliotheek 
(lezersstatus,...) 

c. Adresinformatie: het adres of de adressen van de lezer 

d. Bijkomende IDs: het rijksregisternummer 
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In dit hoofdstuk zullen enkel de hoofdingen Circulatielogboek en Circulatie samenvatting verder aan 
bod komen. Alle andere relevante informatie zal behandeld worden in de komende hoofdstukken 
over uitlenen, verlengen, reservaties, kastransacties, lezersadministratie en blokkeringen en 
opmerkingen voor lezers. 

 

 

5.3 Hoe kan ik de volledige circulatiehistoriek van een lezer nagaan? 

De hoofding Circulatielogboek biedt een chronologisch overzicht van alle circulatie-activiteiten van 
een lezer. Het is een logboek waarin alle verrichtingen van de lezer worden genoteerd en bewaard 
(tijdstip uitleen van een exemplaar, vertrekuur rappel, tijdstip inlevering van een exemplaar,...).  

Bij betwistingen aan de balie kan dit een handig naslaginstrument zijn.  

 

 

Van elke circulatie-activiteit worden de volgende gegevens getoond: 

1. Datum/uur: de datum en het uur waarop de actie gebeurde 

2. Titel: de titel van het exemplaar 

3. Barcode: de barcode van het exemplaar 

4. Actie: een beschrijving van de actie 

5. Beschrijving: indien nodig een gedetailleerdere beschrijving van de actie 

6. Inleverdatum 

7. Gebruiker: de gebuikersnaam van de bibliotheekmedewerker die de actie voltrok in Aleph 

8. Lezersnr. 

9. Lezersnaam 

10. Gebruiker opm.-Aanvraagnr.: niet van toepassing 
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De verschillende mogelijke circulatie-activiteiten waarvan gegevens worden bewaard en getoond, 
worden in de kolom Actie ofwel in het Engels, ofwel in het Nederlands getoond. Dit zijn de 
vertalingen: 

1. Regular loan / Uitlening client = gewone uitleen 

2. Self check loan / Uitlening selfcheck = uitleen m.b.v. een RFID-toestel 

3. Offline circulation loan / Uitlening offline = uitleen in het offline noodsysteem van Aleph 

4. Regular return / Inlevering client = gewone inlevering  

5. Late return / Inlevering te laat = te late inlevering buiten de boetevrije periode 

6. Late return within grace period / Inlevering te laat binnen gratieperiode = te late inlevering 
binnen de boetevrije periode 

7. Self check return / Inlevering selfcheck = inlevering m.b.v. een RFID-toestel 

8. Loan returned and placed in transit / Inlevering en in transit geplaatst = inlevering van een 
exemplaar dat nadien in transit ging naar een ander filiaal 

9. Offline circulation return / Inlevering offline = inlevering in het offline noodsysteem van 
Aleph 

10. Loan deleted / Uitlening verwijderd = de uitleen werd verwijderd i.p.v. deze in te leveren 

11. Staff renewal / Verlenging personeel = verlenging van de uitleentermijn door een 
bibliotheekmedewerker in Aleph 

12. Web renewal / Verlenging online = verlenging van de uitleentermijn door de lezer via de 
internetcatalogus 

13. Self check renewal / Verlenging selfcheck = verlenging van de uitleentermijn m.b.v. een RFID-
toestel 

14. Courtesy letter created / Attendering gecreëerd = er werd een attenderingsmail opgemaakt 
door Aleph 

15. Overdue letter created / Rappel gecreëerd = er werd een boetebrief opgemaakt door Aleph 

16. Loan declared lost / Geregistreerd als verloren = het exemplaar werd als verloren 
geregistreerd door een bibliotheekmedewerker 

17. Loan claimed returned / Geregistreerd als zogezegd ingeleverd = de lezer beweert dat het 
exemplaar reeds ingeleverd werd maar het staat nog steeds geregistreerd als uitgeleend 

18. Due date changed backward / Inleverdatum achteruit geschoven = de uitleentermijn van het 
exemplaar werd manueel korter gemaakt door een bibliotheekmedewerker tijdens het 
uitlenen 

19. Due date changed forward / Inleverdatum vooruit geschoven = de uitleentermijn van het 
exemplaar werd manueel langer gemaakt door een bibliotheekmedewerker tijdens het 
uitlenen 

20. Return date changed / Inleverdatum opgeheven = de inleverdatum werd manueel gewijzigd 
door een bibliotheekmedewerker tijdens het inleveren 

21. Self check cancel renewal / Selfcheck annulatie verlenging = een verlenging van de 
uitleentermijn m.b.v. een RFID-toestel die geannuleerd werd door de lezer 

22. Self check cancel loan / Selfcheck annulatie uitlening = een uitleen m.b.v. een RFID-toestel 
die geannuleerd werd door de lezer 
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23. Cash transaction created / Kastransactie gecreëerd = er werd een kastransactie gemaakt voor 
de lezer 

24. Cash transaction fully paid / Kastransactie volledig betaald = de lezer betaalde de 
kastransactie volledig 

25. Cash transaction partially paid / Kastransactie gedeeltelijk betaald = de lezer betaalde de 
kastransactie gedeeltelijk 

26. Cash transaction fully waived / Kastransactie volledig kwijtgescholden = de kastransactie 
werd volledig kwijtgescholden 

27. Cash transaction partially waived / Kastransactie gedeeltelijk kwijtgescholden = de 
kastransactie werd gedeeltelijk kwijtgescholden 

28. Not on loan return / Ingeleverd maar niet uitgeleend = het exemplaar werd ingeleverd, maar 
het was eigenlijk niet uitgeleend (= standaard procedure voor reservaties op beschikbare 
werken, zie infra hoofdstuk 10) 

29. Self check cancel return / Selfcheck annulatie inlevering = een inlevering m.b.v. een RFID-
toestel die geannuleerd werd door de lezer 

30. Log loan note-Late recall return-Batch renewal-Loan to sponsor-Log cash note-Cash 
transaction exported-Cash transaction imported-Cash transaction updated to paid (batch)-
Notice to patron of money owed-In house use- Refusal hold request note-Refusal photocopy 
request note-Refusal booking request note = niet van toepassing 

31. Log uitleenopmerking-Inlevering na opvordering-Verlenging in bulk-Opvordering online-
Opvordering in bulk-Opvordering geannuleerd-Uitlening aan sponsor-Log kasopmerking-
Bericht aan lezer achterstallige kosten-Intern gebruik-Weigering reservatie opmerking-
Weigering fotokopie-aanvraag opmerking-Weigering inkijkaanvraag opmerking = niet van 
toepassing 

 

Het circulatielogboek kan op 4 verschillende manieren gesorteerd worden: 

1. Aflopend chronologisch = de standaardsorteeroptie. De meest recente circulatie-activiteiten 
van een lezer staan bovenaan, degene die het langst geleden zijn, staan onderaan. 

2. Per circulatie-activiteit: als je in het keuzemenu links bovenaan een bepaalde activiteit 
aanvinkt, en nadien klikt op Filter, worden enkel deze transacties getoond. Alle andere 
circulatie-activiteiten worden onzichtbaar. De optie Alle zorgt ervoor dat alle circulatie-
activiteiten getoond worden in de lijst.  
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3. Per transactie: als je in de lijst een circulatie-activiteit vindt, waarvan je meteen ook graag 
alle bijhorende stappen in het proces tussen de uitleen en de inlevering door de lezer zou 
zien, zonder deze te moeten zoeken in de lijst, kan je op 2 manieren te werk gaan: 

a. Transactie tonen: selecteer een circulatie-activiteit in de lijst onderaan en vink 
nadien deze optie aan. Aleph zal enkel deze activiteit en alle bijhorende stappen in 
het proces tussen uitleen en inlevering zichtbaar maken. Bijv. selecteer een uitlening 
van een bepaald exemplaar en vink de optie aan -> Aleph zal in de lijst enkel nog 
deze uitlening tonen en alle bijhorende activiteiten m.b.t. dit exemplaar tot de 
inlevering ervan (attendering, rappels, kastransacties die werden gemaakt, 
verlenging van de uitleentermijn...)  

b. Groeperen per transactie: als je deze optie aanvinkt, worden alle circulatie-
activiteiten getoond in de lijst, maar gesorteerd per betrokken exemplaar op 
bijpassende circulatie-activiteiten in het proces tussen uitleen en inlevering van het 
exemplaar 

 

 

 

5.4 Hoe verkrijg ik statistische informatie over de circulatie-activiteiten 
van een lezer? (Gevorderden) 

Onder de hoofding Circulatie samenvatting wordt een statistisch overzicht geboden van het aantal 
uitleningen, inleveringen, reservaties en verleningen door de lezer, plus het aantal exemplaren die 
door hem verloren werden of zogezegd ingeleverd. In álle PBS-bibliotheken, binnen een zelf gekozen 
periode.  

 

Werkwijze 

1. Kies een periode door de data in de velden Samenvatting van-tot te overschrijven of op het 

 te klikken en een datum te kiezen in de kalender. 

2. Klik op Vernieuwen. 
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3. Er wordt een statistisch overzicht geboden per PBS-bibliotheek waarin de lezer actief is: 

a. Uitleningen 

b. Inleveringen 

c. Verlengingen 

d. Als verloren geregistreerd = aantal exemplaren die de lezer niet terugbracht naar de 
bibliotheek en waar hij of zij een vervangingskost voor moe(s)t betalen 

e. Reservaties 

f. Als zogezegd ingeleverd geregistreerd – Inkijkaanvragen: niet van toepassing  
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6 Exemplaren uitlenen, de uitleentermijn manueel 
wijzigen  en de uitleeninformatie van een lezer bekijken 

(Basis) 
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6.1 Exemplaren uitlenen 

Voor het uitlenen van exemplaren bestaan er 2 workflows: één met en één zonder macro. 

Een macro is een klein computerprogrammaatje dat gedefinieerd is binnen een ander programma, in 
ons geval Aleph500. De taak van een macro is om de werking van het andere programma te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door de automatisering van een aantal handelingen.  

De werkwijze zonder macro is dus langer en vergt meer manuele acties van de 
bibliotheekmedewerker dan deze met macro, aangezien de macro enkele manuele handelingen van 
de bibliotheekmedewerker overneemt.  

Niettemin is het belangrijk beide workflows mee te geven. De macro is immers niet stabiel en in het 
geval deze niet werkt, moet een uitleen ook zonder de macro kunnen doorgevoerd worden. 

6.1.1 Uitlenen zonder macro 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Uitlening  (F5). 

2. Scan de barcode van de lidkaart van de lezer in in de lezersbalk. Als je de eID gebruikt als 
lidkaart, steek je de eID in de reader en druk je op ctrl-h. 

3. Naast de lezersbalk verschijnt, in het blauw, de naam van de lezer, samen met diens 
lezersnummer en barcode van de lidkaart. In het midden van het scherm worden het adres 
en het e-mailadres van de lezer getoond. Bovendien zie je het openstaande saldo van de 
lezer, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gekende kosten (Te betalen) en nog 
oplopende boetes (Oplopende boetes). 

 

 

4. Scan 1 voor 1 de barcodes van de uit te lenen exemplaren in in de exemplaarbalk. 

 

5. Per uitgeleend exemplaar verschijnt onderaan het scherm, in het subtabblad Uitleensessie, 
een regel.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
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6. Naast de titel Uitleensessie wordt het aantal uitleningen opgeteld. 

 

7. Op het einde van de uitleensessie, klik je op Brief om een uitleenbriefje af te drukken. 

8. Selecteer in de pop-up Brief voor lezer afdrukken de optie Circulatiegegevens lezer. 

9. Klik in de pop-up op Afdrukken en nadien op Sluiten.  

10. Het uitleenbriefje van de lezer rolt uit de ticketprinter.  

 

11. Als de lezer een openstaand saldo heeft, kan je dit innen op 2 manieren: 

a. Als je de lezer geen info wil geven over de redenen voor het saldo: blijf binnen het 
tabblad Uitlening en klik op Betalen. 

b. Als je de lezer wel wil vertellen welke kastransacties het saldo veroorzaken: klik op 
Naar kas/lezer. Je wordt naar het tabblad Lezers verwezen, waar je de kastransacties 
meer in detail kan bekijken en nadien kan betalen. (zie infra hoofdstuk 9 over 
Kastransacties) 
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6.1.2 Uitlenen met macro 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Uitlening  (F5). 

2. Scan de barcode van de lidkaart van de lezer in in de lezersbalk. Als je de eID gebruikt als 
lidkaart, steek je de eID in de reader en druk je op ctrl-h. 

3. Naast de lezersbalk verschijnt, in het blauw, de naam van de lezer, samen met diens 
lezersnummer en barcode van de lidkaart. In het midden van het scherm worden het adres 
en het e-mailadres van de lezer getoond. Bovendien zie je het openstaande saldo van de 
lezer, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gekende kosten (Te betalen) en nog 
oplopende boetes (Oplopende boetes). 

 

 

4. Scan 1 voor 1 de barcodes van de uit te lenen exemplaren in in de exemplaarbalk. 

 

5. Per uitgeleend exemplaar verschijnt onderaan het scherm, in het subtabblad Uitleensessie, 
een regel.  

6. Naast de titel Uitleensessie wordt het aantal uitleningen opgeteld. 
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7. Op het einde van de uitleensessie druk je op de functietoets F12. De volgende handelingen 
gebeuren nu automatisch: 

a. een klik op Brief om een uitleenbriefje af te drukken. 

b. een selectie van de optie Circulatiegegevens lezer in de pop-up Brief voor lezer 
afdrukken. 

c. een klik op Afdrukken en nadien op Sluiten in de pop-up.  

d. het uitleenbriefje van de lezer rolt uit de ticketprinter.  

e. een klik op Naar kas/lezer. 

f. je wordt doorverwezen naar het tabblad Lezers waar je de kastransacties in detail 
kan bekijken en nadien kan betalen. 

 

  Foutboodschappen 

Er zijn verschillende redenen waarom Aleph kan weigeren een uitlening door te 
voeren.  

Dit werkstation (IP adres) kan geen exemplaren inleveren behorende tot x 
bibliotheek: Aleph herkent o.b.v. een werkstation-ID in welke bibliotheek een Aleph-
client draait. Uitleningen van exemplaren mogen enkel voltooid worden in 
bibliotheken die de exemplaren effectief bezitten. Als het werkstation-ID verkeerd is 
ingesteld, en Aleph dus niet herkent dat het exemplaar wel degelijk mag uitgeleend 
worden door de client, zal deze foutboodschap verschijnen. Klik met de 

rechtermuisknop op het  rechtsonderaan het scherm en kies voor de optie 
werkstation-ID instellen. Geef de juiste ID in naast Geef nieuw werkstation-ID in en 
klik op OK.  

De lezer heeft x laattijdig(e) exempla(a)r(en) sinds x: de lezer heeft exemplaren in 
leen in een PBS-bibliotheek waarvoor hij op een bepaalde datum een laatste rappel 
ontving. Ofwel voer je de uitlening toch door ofwel maan je de lezer aan eerst de 
achterstallige exemplaren in te leveren in de PBS-bibliotheek in kwestie.  



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

76 

Dit exemplaar mag niet uitgeleend worden / Deze lezer mag deze leensoort niet 
ontlenen: het exemplaar dat je wil uitlenen, beschikt over een leensoort of een 
processtatus die het uitlenen aan alle lezers OF aan een lezer met een bepaalde 
lezersstatus verhindert. 

Totale uitleenlimiet in PBS is bereikt (ADM) - bijv. 101/100: volgens het 
uitleenreglement mag de lezer slechts een bepaald aantal exemplaren in totaal 
tegelijkertijd in leen hebben. Deze boodschap verschijnt als deze limiet overschreden 
werd, bijv. de lezer mag maximaal 100 exemplaren in leen hebben, maar nu probeer 
je een 101e aan hem of haar te ontlenen. 

Maximumaantal uitleningen is bereikt - bijv. 006/005: volgens het uitleenreglement 
mag de lezer slechts een bepaald aantal exemplaren van een bepaalde leensoort 
tegelijkertijd in leen hebben. Deze boodschap verschijnt als deze limiet overschreden 
werd, bijv. de lezer mag maximaal 5 tijdschriftnummers in leen hebben, maar nu 
probeer je een 6e aan hem of haar te ontlenen.  

Verlenging/uitlening mislukt. Het exemplaar is gereserveerd voor een andere lezer: 
het exemplaar dat je wil uitlenen, is gereserveerd door een andere lezer. Je mag de 
uitlening niet doorvoeren.   

Exemplaar is al uitgeleend: het exemplaar dat je wil uitlenen, is al uitgeleend door 
deze OF  door een andere lezer. Je moet het exemplaar eerst inleveren voor je het 
opnieuw kan uitlenen. 

Deze lezer is nog geen lid van de bibliotheek x: de lezer heeft nog geen lokaal record 
in je eigen bibliotheek, waardoor deze door Aleph nog niet erkend wordt als actief 
lid. 

Verlenging/uitlening mislukt. X Het bibliotheeklidmaatschap is verstreken sinds x: het 
lidmaatschap van de lezer is sinds een bepaalde datum verlopen in bibliotheek x en 
moet voor een jaar vernieuwd worden. 

Verlenging/uitlening mislukt. De lezer heeft de max. toegelaten schuld overschreden 
(20.0): binnen PBS geldt een maximale schuldlimiet van 20 €. Dit betekent dat lezers 
die in alle PBS-bibliotheken samen meer dan 20 € schuld hebben opgebouwd, in alle 
PBS-bibliotheken geblokkeerd worden totdat de schuld vereffend werd. Het is 
mogelijk dat een lezer in de eigen bibliotheek geen openstaande kastransacties 
heeft, maar wel in andere bibliotheken, en daardoor ook in de eigen bibliotheek 
geblokkeerd wordt. Klik op de knop Naar kas/lezer en vervolgens op de knop Per 
deelbib. Daardoor verkrijg je een overzicht van de openstaande bedragen van de 
lezer in andere bibliotheken. Verwijs de lezer naar de andere bibliotheek en vraag 
hem daar zijn schuld te vereffenen.   

Deze lezer heeft schulden (x): als de lezer in de eigen bibliotheek of een andere 
bibliotheek de max. toegelaten schuldlimiet overschreden heeft, is uitlenen niet 
mogelijk. 

Verlenging/uitlening mislukt. Globale blokkering 

Verlenging/uitlening mislukt. Lokale blokkering 

 

Er zijn 2 mogelijke acties om de foutmelding van het scherm te doen verdwijnen: 
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 = de uitlening niet doorvoeren, de foutboodschap oplossen en nadien 
opnieuw proberen het exemplaar aan de lezer mee te geven 

 = de reservatie toch doorvoeren, ondanks de foutboodschap 

 

  Uitlenen aan een lezer zonder lidkaart 

Wat als een lezer zijn lidkaart niet bij zich heeft en je wil toch exemplaren aan hem of 
haar uitlenen? De barcode van de lidkaart inscannen in de lezersbalk zal in dit geval 
niet lukken. In plaats daarvan kan je de lezer opzoeken op naam. 

 

Klik in de lezersbalk op de knop  en zoek de lezer in de pop-up Lezerslijst op 
a.d.h.v. zijn naam (zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken). Zodra je de lezer 
gevonden hebt, worden diens gegevens ingeladen in het tabblad Uitlening en kan je 
verder gaan met het scannen van de uit te lenen exemplaren.  

 

  Alternatieve workflow: eerst de uitleentermijn van vroeger uitgeleende 
        exemplaren verlengen en nadien pas nieuwe exemplaren uitlenen  

Aan de balie kan het handig zijn om vóór een uitleensessie na te gaan of de lezer nog 
exemplaren op zijn kaart heeft staan, of er nog openstaande schulden zijn, of de 
uitleenlimiet niet al bereikt is, enz. Je kan de lezer op die manier al gepaste 
waarschuwingen geven i.v.m. de limieten of het openstaand saldo, vóór deze nieuwe 
exemplaren meeneemt waar ev. ook leengeld voor moet betaald worden. Zeker als 
een lezer de uitleentermijn van vroeger uitgeleende exemplaren wil verlengen, is het 
efficiënt om dit eerst te doen. Zowel bij het uitlenen als bij het verlengen van de 
uitleentermijn van exemplaren krijgt de lezer immers een uitleenbriefje. Hierop staan 
steeds alle uitleningen van een lezer in alle PBS-bibliotheken. Als je eerst nieuwe 
exemplaren uitleent en nadien de uitleentermijn van vroeger uitgeleende 
exemplaren verlengt, is het eerste uitleenbriefje eigenlijk teveel afgedrukt.   

Het kan dus een waardevolle alternatieve workflow zijn om niet dadelijk het tabblad 
Uitlening te openen, maar de lezer eerst op te zoeken in het tabblad Lezers. 

 

Werkwijze  

1. Activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van 
diens lidkaart, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Uitleningen en verleng de uitleentermijn van de voorheen 
uitgeleende exemplaren (zie infra hoofdstuk 7 over Verlengen) 
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3. Zorg ervoor dat je géén uitleenbriefje afdrukt! (zie infra hoofdstuk 7 over 
Verlengen) 

4. Activeer het tabblad Uitlening   (F5).  

5. De gegevens van de lezer zullen automatisch ingeladen worden in dit tabblad, 
zonder dat je de lezer opnieuw moet opzoeken. 

6. Ga verder met de uitlening van de nieuwe exemplaren. 

7. Druk op het einde van deze uitleensessie wel een uitleenbriefje af. 

    

  Scherm blanco maken op het einde van een uitleensessie 

Als je graag een nieuwe uitleensessie begint met een blanco scherm, kan je elke 

uitleensessie beëindigen met een druk op de knop  OF op de 
functietoets F4. Alle lezers- en exemplaargegevens van de vorige sessie verdwijnen 
daarmee van je scherm. 

 

  Lezersinformatie openen vanuit het tabblad Uitlening 

Wat als je tijdens of na een uitleensessie wil nagaan of het lidmaatschap van de lezer 
nog geldt, diens adres nog klopt, er nog andere exemplaren op diens kaart uitgeleend 
werden, er openstaande reservaties zijn voor de lezer, enz?  

In dat geval kan je klikken op de knop . Je wordt doorverwezen naar het 
tabblad Lezers waar de gegevens van de lezer automatisch ingeladen worden.  

 

  Een uitleenbriefje uitzonderlijk afdrukken op een andere printer 

Wil je het uitleenbriefje uitzonderlijk op een A4-printer afdrukken i.p.v. op de 
ticketprinter? Zet de printerinstelling dan op Voorbeeldweergave vóór je op F12 of 
op Brief klikt. In dat geval zal Aleph eerst een voorbeeld van het af te drukken ticket 
op het scherm tonen, waarna je kan kiezen met welke printer je het wil afdrukken.  

Klik met de rechtermuisknop op de knop  rechts onderaan het scherm in de 
statusbalk en kies voor de optie Voorbeeldweergave. 
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  Een uitleenbriefje afdrukken als de uitleensessie reeds afgesloten werd 

Wat als een lezer je vraagt een uitleenbriefje (opnieuw) af te drukken, maar de 
uitleensessie voor deze lezer is niet meer actief (je hebt deze lezer momenteel niets 
uitgeleend, je hebt de uitleensessie net afgesloten, enz.)?    

In dit geval kan je de lezer toch een uitleenbriefje bezorgen op 2 manieren: 

Ofwel activeer je het tabblad Uitlening, scan je de barcode van de lidkaart van de 
lezer in in de lezersbalk en klik je nadien op de knop Brief. Kies in de pop-up voor de 
optie Circulatiegegevens lezer en klik op de knop Afdrukken. 

Ofwel activeer je het tabblad Lezers, scan je de barcode van de lidkaart van de lezer 
in in de lezersbalk en klik je binnen de hoofding Globale lezersinformatie op de knop 
Brief. Kies in de pop-up voor de optie Circulatiegegevens lezer en klik op de knop 
Afdrukken. 
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  Naar de hoofding Uitleningen springen met de macro F8 i.p.v. de macro 
                     F12 te gebruiken 

Als je na het uitlenen niet naar de hoofding Kastransacties wil springen m.b.v. de 
macro F12, maar een overzicht wil krijgen van de openstaande uitleningen van de 
lezer, kan je ook de macro F8 gebruiken. Scan alle barcodes in en druk op F8. Het 
uitleenbriefje wordt afgedrukt en Aleph verspringt automatisch naar de hoofding 
Uitleningen. 

F8 is ook een sneltoets die in Aleph geprogrammeerd werd om het tabblad 
Exemplaar te openen. Als je deze sneltoets frequent gebruikt, kan deze in conflict 
komen met de bovenstaande macro. In dat geval kan je de toets die de macro 
activeert wijzigen, zodat niet langer F8 moet ingedrukt worden om hem op te 
starten, maar een andere toetsencombinatie. Je kan dit op onderstaande manier 
doen. 

Werkwijze 

1. Open Macro Express en selecteer de macro lezer-uitleningen F8 (de regel in 
kwestie licht op). 

2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor. 

3. Kies voor het tweede tabblad Properties. 

 

4. Onder de hoofding Activation zie je een vinkje staan naast Hot Key. Klik op de 
knop Set HotKey daaronder en kies in het keuzemenu voor een andere sneltoets, 
bijvoorbeeld Ctrl+F10. 

5. Klik op OK. 

6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon  te klikken. 

 

 

6.2 Hoe kan ik nagaan aan welke lezers eerder op de dag exemplaren  
uitgeleend werden? (Gevorderden)  

Wat als je je doorheen de dag de vraag stelt welke lezer vóór een andere lezer aan de balie 
passeerde omdat er een fout is gebeurd bij deze lezer, je een opmerking bij de lezer wil noteren, 
enz.?   
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In het tabblad Uitlening wordt hiervoor binnen de hoofding Historiek een summiere uitleenhistoriek 
bijgehouden.  

 

Afhankelijk van de instellingen op je PC wordt de historiek van een x aantal dagen bewaard. Hoe 
langer de uitleeninformatie bewaard wordt, hoe langer de lijst uiteraard is en hoe langer het duurt 
eer deze ingeladen wordt op je scherm. 

 

De uitleenhistoriek wordt oplopend chronologisch gesorteerd. De meest recente uitleensessies 
staan m.a.w. onderaan, de oudste staan bovenaan. Een exacte uitleendatum of een exact uitleenuur 
wordt echter niet meegegeven.  

Per lezer wordt wel de volgende informatie getoond: 

1. Lezersnummer 

2. Lezersnaam 

3. Barcode exemplaar: de barcode van het exemplaar dat uitgeleend werd 

 

Rechts op het scherm staan de volgende opties : 

 

1. Afdrukken-Afdruk lezer: niet van toepassing 

2. Naar exemplaar: m.b.v. deze knop wordt dadelijk de exemplaarinformatie van het 
uitgeleende exemplaar geopend in het tabblad Exemplaar 

3. Naar lezer: m.b.v. deze knop wordt dadelijk de lezersinformatie van de uitlenende lezer 
geopend in het tabblad Lezers 

4. Alles wissen: m.b.v. deze knop kan je de historiek manueel wissen 
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6.3 Hoe zie ik welke exemplaren een lezer momenteel heeft uitgeleend? 

Als je wil weten welke exemplaren een lezer in totaal uitgeleend heeft, tijdens afgelopen en huidige 
uitleensessies, kan je deze informatie op 2 manieren oproepen: 

1. Vanuit het tabblad Uitlening: op het einde van de uitleensessie klik je op de knop 

. 

2. In het tabblad Lezers: activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de 
barcode van diens lidkaart, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

In beide gevallen worden de gegevens van de lezer ingeladen in het tabblad Lezers .  

 

Bovenaan het scherm zie je, in het blauw, naast de lezersbalk, de naam van de lezer verschijnen, 
samen met diens lezersnummer en barcode van de lidkaart.  

In de navigatieboom links op het scherm worden de lezersgegevens opgedeeld in 2 categorieën: 
Lezersactiviteit en Lezersregistratie.  

De categorie Lezersactiviteit is verder onderverdeeld in verschillende hoofdingen. De hoofdingen 
Uitleningen, Kastransacties, Reservaties, Circulatielogboek en Circulatie samenvatting zijn de enige 
relevante binnen PBS Vlaams-Brabant. 

De hoofding Uitleningen bevat informatie m.b.t. de huidige uitleningen van de lezer in álle PBS-
bibliotheken. 

 

1. het cijfer naast het woord Uitleningen = het totaal aantal huidige uitleningen van de lezer 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

83 

2. Rechts op het scherm verschijnt er een Lijst uitleningen met daarin een overzicht van alle 
exemplaren die de lezer momenteel in leen heeft in alle PBS-bibliotheken samen. De 
exemplaren van je eigen bibliotheek staan bovenaan. 

 

  Sortering van de Lijst uitleningen 

Als de exemplaren van je eigen bibliotheek niet bovenaan staan in de 
Exemplarenlijst, kan je de sortering als volgt aanpassen. 

Onder de Lijst uitleningen staat Sorteeropties.  

 

Klik op het  naast de balk en kies voor Eigen deelbibliotheek eerst.  

 

Per uitgeleend exemplaar kan je in de Lijst uitleningen de volgende informatie terugvinden: 

1. Auteur = de auteur van het werk 

2. Bibliogr. geg. = de titel van het werk 

3. Inleverdatum = de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden  

4. Inleveruur = het uur waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

5. Barcode 

6. Plaatsingsnr. = signatuur van het exemplaar op het rugetiket 

7. Leensoort 

8. Deelbibliotheek = de PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

9. Collectie = de collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is 

10. Boete = de lopende boete op het exemplaar 

11. Aantal reservaties = het aantal reservaties van andere lezers op het exemplaar 

12. Rappelnummer = het aantal rappels dat verstuurd werd naar de lezer 

13. Aantal verlengingen = aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

14. Jaar = jaar van uitgave van het werk 

15. Plaatsingsnr.2-Uitleenopm.-Proxy-Proxy/Sponsor-Proxy ID-Proxy naam-Inkijkaanvraag-
Inleverlocatie-Inleversublocatie: niet van toepassing 
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  Aanpassen van de kolommen in de Lijst uitleningen 

Door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding van de Lijst uitleningen te 
klikken, kan je kiezen welke informatie er in de Lijst uitleningen weergegeven wordt. 
Er verschijnt een pop-up waarin je de gewenste configuratie kan instellen. Vink de 
gewenste opties aan en klik op OK. 

 

 

  Snelkoppelingen binnen de hoofding Uitleningen 

Binnen de hoofding Uitleningen staan uiterst rechts op het scherm een aantal opties 
weergegeven.   

 

Verlengen: m.b.v. deze knop kan je de uitleentermijn van het geselecteerde, 
uitgeleende exemplaar verlengen (zie infra hoofdstuk 7 over Verlengen) 

Alles verlengen: m.b.v. deze knop kan je de uitleentermijn van alle uitgeleende 
exemplaren verlengen (zie infra hoofdstuk 7 over Verlengen) 
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Verwijderen: m.b.v. deze knop kan je de uitlening van het exemplaar door de lezer 
verwijderen. Het exemplaar wordt, zonder het in te leveren, opnieuw als beschikbaar 
geregistreerd. Alle lopende boetes komen niet in de kas van de lezer terecht. De 
uitlening wordt evenmin bij de uitleencijfers geteld.  

Naar exemplaar: m.b.v. deze knop kan je dadelijk de exemplaarinformatie van het  
geselecteerde exemplaar consulteren op het tabblad Exemplaar zonder het opnieuw 
te moeten opzoeken 

Datum wijzigen: m.b.v. deze knop kan je de uitleentermijn manueel inkorten of 
langer maken zonder dat dit door Aleph beschouwd worden als een verlenging (zie 
infra hoofdstuk 14.4) 

Uitleenannot.: m.b.v. deze knop kan je een uitleenopmerking noteren bij het 
geselecteerde exemplaar (zie infra hoofdstuk 12 over Lezers blokkeren en/of 
opmerkingen meegeven) 

Verloren: m.b.v. deze knop kan je aangeven dat de lezer het exemplaar verloren 
heeft, waardoor aan de lezer een vervangingskost wordt aangerekend (zie infra 
Workflow Verloren materiaal in hoofdstuk 19.) 

Ingeleverd?: deze optie kan je gebruiken als een lezer beweert een exemplaar te 
hebben ingeleverd dat in Aleph nog steeds geregistreerd staat als uitgeleend.  

Circ Log: m.b.v. deze knop open je het Circulatielogboek van de lezer binnen het 
tabblad Lezers (zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken en logboek bekijken) 

 

 

6.4 Waar vind ik informatie over de huidige uitleningen van een lezer? 
(Gevorderden) 

Welke bibliotheekmedewerker heeft de uitleen van het exemplaar doorgevoerd in Aleph, hoe vaak 
werd de uitleentermijn verlengd, werd er reeds een rappel verstuurd naar de lezer,...? Deze vragen 
kunnen allen op een bepaald moment belangrijk zijn aan de balie. 

Enerzijds kan er een antwoord gevonden worden op deze vragen in de hoofding Circulatielogboek 
(zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken en logboek bekijken). 

Anderzijds kan er ook binnen de hoofding Uitleningen in 1 oogopslag extra informatie over de 
huidige uitleningen van een lezer gevonden worden, zonder de chronologische lijst van het 
Circulatielogboek te moeten doorlopen. 

6.4.1 In de Lijst uitleningen, bovenaan het scherm 

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, kan je in de hoofding Uitleningen allerlei gegevens 
terugvinden over de huidige uitleningen van een lezer. Je kan de kolommen in de Lijst uitleningen zo 
configureren dat ze per uitgeleend exemplaar de volgende informatie weergeven  (zie supra Tip 
Aanpassen van de kolommen in de lijst Uitleningen): 

1. Inleverdatum = de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden  

2. Inleveruur = het uur waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

3. Boete = de lopende boete op het exemplaar 
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4. Aantal reservaties = het aantal reservaties van andere lezers op het exemplaar 

5. Rappelnummer = het aantal rappels dat verstuurd werd naar de lezer 

6. Aantal verlengingen = aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

 

6.4.2 In de Lijst uitleningen, onderaan het scherm 

Als je liever niet teveel kolommen zichtbaar maakt in de Lijst uitleningen bovenaan op het scherm, 
kan je ook onderaan op het scherm per uitgeleend exemplaar waardevolle informatie raadplegen.  

Zodra je in de Lijst uitleningen een uitgeleend exemplaar selecteert (= blauw doen oplichten), 
verschijnen onderaan het scherm 2 onderdelen: Uitleendetails en Logboek alle verlengingen.  

Het onderdeel Logboek alle verlengingen lijkt interessant, maar bevat geen informatie. 

Het onderdeel Uitleendetails is onderverdeeld in 3 subtabbladen: Uitleen, Bib.Info, Lezer. 

In het subtabblad Uitleen vind je de volgende gegevens terug: 

1. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

2. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

3. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

4. Uitleenbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de uitleen registreerde 

5. Briefnummer: het aantal rappels dat verstuurd werd naar de lezer 

6. Datum brief: de datum waarop de laatste rappel verstuurd werd 

7. Aantal hernieuwingen: aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

8. Datum laatste hernieuwing: de datum waarop de laatste verlenging van de uitleentermijn 
gebeurde 

9. Hernieuwingswijze: manier waarop de uitleentermijn verlengd werd (via de Aleph-client/GUI 
of via de internetcatalogus) 

10. Hernieuwingsbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de verlenging van de 
uitleentermijn registreerde indien de verlenging gebeurde via de Aleph-client 
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In het subtabblad Bib.Info kan je een summiere bibliografische beschrijving bekijken. 

 

 

In het subtabblad Lezer staat de volgende informatie over de lezer en het exemplaar genoteerd: 

1. Lezersnaam: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

2. Lezersnr.: het lezersnummer van de lezer die het exemplaar uitleende 

3. Collectie: collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is 

4. Plaatsingsnr.: signatuur van het exemplaar op het rugetiket 

5. Beschrijving = bezitsannotatie van het exemplaar 

6. Leensoort 

7. Barcode ex. 

8. Plaatsingsnr.2-Exemplaarnummer: niet van toepassing 
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6.5 Hoe kan ik de volledige uitleenhistoriek van een lezer nagaan? 

Via de hoofding Circulatielogboek kan er een en ander opgezocht worden (zie supra hoofdstuk 5 
Lezers opzoeken en logboek bekijken). 

 

 

6.6 Hoe kan ik de uitleentermijn manueel wijzigen zonder deze te 
verlengen? 

Wat doe je als een lezer tijdens of na het uitlenen vraagt de inleverdatum van de uitgeleende 
exemplaren te wijzigen omdat hij of zij nog op vakantie is op de inleverdag, verhinderd is, enz.?  

Zowel in het tabblad Uitlening als in het tabblad Lezers kan je de lezer hierin tegemoet komen.  

LET WEL!! De uitleen moet voor deze workflow reeds voltrokken zijn. Als je de uitleentermijn wil 
aanpassen vóór het effectieve uitlenen, kan dat niet a.d.h.v. deze werkwijze. Hoe dit eventueel wel 
kan gerealiseerd worden, komt aan bod in het hoofdstuk Extra workflows: inleverdatum aanpassen.    

Werkwijze 

1. Leen de exemplaren uit. Aleph berekent automatisch een inleverdatum. 

2. Je kan deze datum op 2 manieren wijzigen: 

a. als de uitleensessie nog actief is: selecteer een exemplaar in het subtabblad 
Uitleensessie onderaan het scherm. Als je meerdere exemplaren wil aanpassen, hou 
je de shift-toets ingedrukt, terwijl je de andere exemplaren aanklikt. Klik op de knop 
Wijzig datum. 
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b. als de uitleensessie niet meer actief is: activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek 
de lezer op. Klik op de hoofding Uitleningen en selecteer een exemplaar. Als je 
meerdere exemplaren wil aanpassen, hou je de shift-toets ingedrukt, terwijl je de 
andere exemplaren aanklikt. Klik op Datum wijzigen. 

 

3. Wijzig de inleverdatum in de pop-up Wijzig inleverdatum door: 

a. deze manueel te overschrijven 

b. of op het  naast de inleverdatum te klikken en in de kalender een datum te kiezen 

 

4. Laat het inleveruur staan op 23:59!!! 

5. Klik op OK. 
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  Een kalender aanklikken en desactiveren 

Als je de inleverdatum hebt proberen te wijzigen a.d.h.v. de kalender en je krijgt deze 
kalender nadien niet meer van je scherm af, moet je op de knop Escape drukken op 
je toetsenbord (Esc).  
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7 De uitleentermijn van uitgeleende exemplaren 
verlengen (Basis) 
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7.1 De uitleentermijn verlengen 

Een lezer kan vragen de uitleentermijn van 1, enkele of alle uitgeleende exemplaren te verlengen.  

Bij afspraak mag in elke PBS-bibliotheek de uitleentermijn van álle uitgeleende exemplaren verlengd 
worden, ook als deze exemplaren het bezit zijn van andere PBS-bibliotheken. De redenering 
hierachter is dat 1) lezers dit ook zelf kunnen via Mijn bibliotheek, waarom de bibliotheek zelf dan 
niet? 2) dit de dienstverlening naar de lezers toe vergroot. Wat niet mag, is de foutboodschappen op 
exemplaren van andere bibliotheken negeren door op Opheffen te klikken. Bovendien kan het 
raadzaam zijn de lezer op voorhand te verwittigen dat een verlenging ev. ook leengelden met zich 
mee kan brengen.  

7.1.1 De uitleentermijn van 1 uitgeleend exemplaar verlengen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Uitleningen. Rechts 
op het scherm wordt een lijst getoond van alle door de lezer  uitgeleende exemplaren in alle 
PBS-bibliotheken. 

3. Selecteer het exemplaar waarvan je de uitleentermijn wil verlengen (= blauw doen 
oplichten). 

4. Klik op de knop Verlengen.  

 

5. Op het scherm verschijnt een pop-up Verlengen, waarin reeds een nieuwe inleverdatum en 
nieuw inleveruur ingevuld werden.  

 

6. Wijzig de inleverdatum en het inleveruur niet, maar klik op OK. 
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7. Als een verlenging niet wordt toegestaan, zal Aleph hierover een foutboodschap geven. Als 
het exemplaar behoort tot de collectie van een andere PBS-bibliotheek, klik je in dit geval 
niet op Opheffen! Als de verlenging wel wordt toegestaan, zal Aleph de nieuwe inleverdatum 
aan het exemplaar toekennen. 

7.1.2 De uitleentermijn van enkele uitgeleende exemplaren verlengen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Uitleningen. Rechts 
op het scherm wordt een lijst getoond van alle door de lezer  uitgeleende exemplaren in alle 
PBS-bibliotheken. 

3. Selecteer de exemplaren waarvan je de uitleentermijn wil verlengen door de ctrl-toets op je 
toetsenbord ingedrukt te houden terwijl je met de linkermuisknop op de exemplaren klikt (= 
blauw doen oplichten). 

 

4. Klik op de knop Verlengen.  

5. Op het scherm verschijnt een pop-up Verlengen, waarin nog geen nieuwe inleverdatum en 
nieuw inleveruur ingevuld werden. De inleverdatum = 00/00/0000. Het inleveruur= 00:00. 

 

6. Wijzig de inleverdatum en het inleveruur niet, maar klik op OK. 

7. Aleph zal de exemplaren 1 per 1 overlopen en per exemplaar een nieuwe inleverdatum 
berekenen afhankelijk van de bepalingen in het uitleenreglement.  
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8. Als een verlenging niet wordt toegestaan, zal Aleph hierover een foutboodschap geven. Als 
het exemplaar behoort tot de collectie van een andere PBS-bibliotheek, klik je in dit geval 
niet op Opheffen! Als de verlenging wel wordt toegestaan, zal Aleph de nieuwe inleverdata 
aan de exemplaren toekennen. 

9. Op het einde van de verlenging verschijnt de pop-up op het scherm Is de lezer aanwezig? 

 

10. Op deze vraag kan je op 2 manieren reageren: 

a. als je een uitleenbriefje wil verkrijgen: klik op Vervolg 

b. als je geen uitleenbriefje wil verkrijgen: klik op Annuleren 

7.1.3 De uitleentermijn van alle uitgeleende exemplaren verlengen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Uitleningen. Rechts 
op het scherm wordt een lijst getoond van alle door de lezer  uitgeleende exemplaren in alle 
PBS-bibliotheken. 

3. Klik op de knop Alles verlengen. 

 

4. Op het scherm verschijnt een pop-up Verlengen, waarin nog geen nieuwe inleverdatum en 
nieuw inleveruur ingevuld werden. De inleverdatum = 00/00/0000. Het inleveruur= 00:00. 
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5. Wijzig de inleverdatum en het inleveruur niet, maar klik op OK. 

6. Aleph zal de exemplaren 1 per 1 overlopen en per exemplaar een nieuwe inleverdatum 
berekenen afhankelijk van de bepalingen in het uitleenreglement.  

7. Als een verlenging niet wordt toegestaan, zal Aleph hierover een foutboodschap geven. Als 
het exemplaar behoort tot de collectie van een andere PBS-bibliotheek, klik je in dit geval 
niet op Opheffen! Als de verlenging wel wordt toegestaan, zal Aleph de nieuwe inleverdata 
aan de exemplaren toekennen. 

8. Op het einde van de verlenging verschijnt de pop-up op het scherm Is de lezer aanwezig? 

 

9. Op deze vraag kan je op 2 manieren reageren: 

a. als je een uitleenbriefje wil verkrijgen: klik op Vervolg 

b. als je geen uitleenbriefje wil verkrijgen: klik op Annuleren 

 

  Foutboodschappen 

Er zijn verschillende redenen waarom zowel Aleph als de internetcatalogus kunnen 
weigeren een verlenging door te voeren. 

Verlenging/uitlening mislukt. Het exemplaar is gereserveerd: zodra een andere lezer 
het uitgeleend exemplaar gereserveerd heeft, krijgt de reservatie voorrang en kan de 
lezer die het exemplaar momenteel uitgeleend heeft, de uitleentermijn niet meer 
verlengen. 

Verlengen niet toegestaan. De volledige uitleentermijn is reeds toegekend: deze 
boodschap verschijnt als de oorspronkelijke inleverdag hetzelfde zou zijn als deze na 
een verlenging OF als de uitleentermijn van een bepaald exemplaar volgens het 
reglement niet mag verlengd worden door een bepaalde lezersstatus. 

Verlenging mislukt. Dit exemplaar mag niet verlengd worden, of het maximumaantal 
verlengingen is bereikt: als de lezer reeds gebruik gemaakt heeft van het max. aantal 
toegestane verlengingen, zal een volgende verlenging niet meer doorgevoerd 
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worden. Bovendien verschijnt deze boodschap ook als een exemplaar niet verlengd 
mag worden. Ook dan is immers de limiet op het aantal verlengingen (= 0) 
overschreden. 

Verlenging/uitlening mislukt. X Het bibliotheeklidmaatschap is verstreken sinds x: de 
lezer moet eerst zijn jaarlijks lidgeld betalen in de bibliotheek 

Dit exemplaar mag niet verlengd worden: deze boodschap verschijnt als de lezer 
globaal geblokkeerd werd en dus geen enkele verrichting meer mag doen  

Verlenging mislukt. De uitleentermijn is verstreken: de lezer probeert de 
uitleentermijn van een exemplaar te verlengen dat reeds ingeleverd had moeten zijn.  

Verlenging/uitlening mislukt. Lokale blokkering.  

Verlenging/uitlening mislukt. De lezer heeft de max. toegelaten schuld overschreden 
(20.0): de lezer moet eerst zijn schulden vereffenen in alle bibliotheken voor hij 
opnieuw kan verlengen. 

 

In de internetcatalogus kan de foutboodschap nooit omzeild worden. 

In de Aleph-client kan dit wel. Er zijn 2 mogelijke acties: 

Annuleren = de verlenging niet doorvoeren 

Opheffen = de verlenging toch doorvoeren, ondanks de foutboodschap 

LET WEL!! De foutboodschappen op de exemplaren van andere PBS-bibliotheken 
mag je bij algemene afspraak nooit opheffen! Het uitleenreglement van andere 
PBS-bibliotheken moet steeds gerespecteerd worden! De verlenging ondanks 
foutboodschappen toch toestaan d.m.v. de knop Opheffen kan enkel bij 
uitzondering gebeuren voor de uitgeleende exemplaren van de eigen bibliotheek.  

 

  Alternatieve workflow: verlengen vanuit het tabblad Exemplaar 

In sommige gevallen kan het handiger zijn niet de lezer, maar het exemplaar, op te 
zoeken en vandaar de uitleentermijn te verlengen. Dit kan op de volgende manier:  

 

1. Zoek het exemplaar op a.d.h.v. de barcode of de bibliografische gegevens. 

2. Je komt terecht op het tabblad Exemplaar. Selecteer het juiste exemplaar in de 
Exemplarenlijst.  

3. Klik links op het scherm op de hoofding Uitleningen.  

4. In het subtabblad Uitleen krijg je informatie over de huidige uitlening van het 
exemplaar. Rechts op het scherm kan je de uitleentermijn verlengen door op de knop 
Verleng te klikken.  

5. Op het scherm verschijnt een pop-up Verlengen, waarin reeds een nieuwe 
inleverdatum en nieuw inleveruur ingevuld werden.  
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6. Wijzig de inleverdatum en het inleveruur niet, maar klik op OK. 

7. Als een verlenging niet wordt toegestaan, zal Aleph hierover een foutboodschap 
geven. Als het exemplaar behoort tot de collectie van een andere PBS-bibliotheek, 
klik je in dit geval niet op Opheffen! Als de verlenging wel wordt toegestaan, zal 
Aleph de nieuwe inleverdatum aan het exemplaar toekennen. 

 

 

7.2 Waar vind ik informatie over de reeds doorgevoerde verlengingen? 
(Gevorderden) 

Welke bibliotheekmedewerker heeft de verlenging van de uitleentermijn van het exemplaar 
doorgevoerd in Aleph, hoe vaak werd de uitleentermijn verlengd,...? Deze vragen kunnen allen op 
een bepaald moment belangrijk zijn aan de balie. 

Er kan zowel in het tabblad Lezers als in het tabblad Exemplaar een antwoord gevonden worden op 
deze vragen. 

Enerzijds kan je er binnen deze tabbladen telkens de hoofding Circulatielogboek op naslaan (zie supra 
hoofdstuk 5 Lezers opzoeken en logboek bekijken, hoofdstuk Exemplaren opzoeken). 

Anderzijds kan er ook op verschillende plaatsen binnen deze tabbladen in 1 oogopslag extra 
informatie over de reeds doorgevoerde verlengingen gevonden worden, zonder de chronologische 
lijst van het Circulatielogboek te moeten doorlopen. 

Je beginsituatie is voor beide tabbladen uiteraard anders. Ofwel staat er een lezer voor je aan de 
balie, heb je diens gegevens geactiveerd in het tabblad Lezers en wil je de verlenginformatie verder 
vanuit dit tabblad bekijken. Ofwel heb je een exemplaar opgezocht, heb je de gegevens daarvan 
geactiveerd in het tabblad Exemplaar en wil je de verlenginformatie verder vanuit dit tabblad 
consulteren.  

7.2.1 In het tabblad Lezers, hoofding Uitleningen, bovenaan het scherm 

Zodra je een lezer hebt opgezocht, kan je in het tabblad Lezers binnen de hoofding Uitleningen 
allerlei gegevens terugvinden over de huidige uitleningen van deze lezer. Je kan de kolommen in de 
Lijst uitleningen zo configureren dat deze per uitgeleend exemplaar ook de volgende informatie 
weergeeft (zie supra Tip Aanpassen van de kolommen in de lijst Uitleningen): 

1. Inleverdatum = de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden  

2. Aantal verlengingen = aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 
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7.2.2 In het tabblad Lezers, hoofding Uitleningen, onderaan het scherm 

Als je liever niet teveel kolommen zichtbaar maakt in de Lijst uitleningen bovenaan op het scherm, 
kan je ook onderaan op het scherm per uitgeleend exemplaar waardevolle informatie raadplegen.  

Zodra je in de Lijst uitleningen een uitgeleend exemplaar selecteert (= blauw doen oplichten), 
verschijnen onderaan het scherm 2 onderdelen: Uitleendetails en Logboek alle verlengingen.  

Het onderdeel Logboek alle verlengingen lijkt interessant, maar bevat geen informatie. 

Het onderdeel Uitleendetails is onderverdeeld in 3 subtabbladen: Uitleen, Bib.Info, Lezer. 

In het subtabblad Uitleen vind je de volgende gegevens terug m.b.t. de verlenging van de 
uitleentermijn: 

1. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

2. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

3. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

4. Aantal hernieuwingen: aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

5. Datum laatste hernieuwing: de datum waarop de laatste verlenging van de uitleentermijn 
gebeurde 

6. Hernieuwingswijze: manier waarop de uitleentermijn verlengd werd (via de Aleph-client/GUI 
of via de internetcatalogus) 

7. Hernieuwingsbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de verlenging van de 
uitleentermijn registreerde indien de verlenging gebeurde via de Aleph-client 
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7.2.3 In het tabblad Exemplaar, hoofding Uitleningen 

Zodra je een exemplaar hebt opgezocht, word je standaard naar de Exemplarenlijst in het tabblad 
Exemplaar geleid.  

Als je een uitgeleend exemplaar selecteert in deze Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en 
nadien klikt op de hoofding Uitleningen, verschijnen rechts op het scherm 2 subtabbladen: Uitleen 
en Exemplaar.  

In het subtabblad Uitleen krijg je de volgende informatie te zien m.b.t. de verlenging van de 
uitleentermijn:  

1. Uitgeleend aan: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

2. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

3. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

4. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

5. Laatste hernieuwingsdatum: de datum waarop de laatste verlenging van de uitleentermijn 
gebeurde 

6. Aantal hernieuwingen: aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 

7. Hernieuwingswijze: manier waarop de uitleentermijn verlengd werd (via de Aleph-client/GUI 
of via de internetcatalogus) 
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8. Hernieuwingsbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de verlenging van de 
uitleentermijn registreerde indien de verlenging gebeurde via de Aleph-client 

 

7.2.4 In het tabblad Exemplaar, hoofding Overzicht circulatie 

Als je een uitgeleend exemplaar selecteert in de Exemplarenlijst (=blauw doen oplichten) en nadien 
klikt op de hoofding Overzicht circulatie, krijg je rechts op het scherm 2 onderdelen te zien: Huidige 
circulatiegegevens en Historiek circulatiegegevens.  

Binnen het onderdeel Huidige circulatiegegevens kan je kiezen voor 2 subtabbladen: Exemplaar en 
Uitleen.  

In het subtabblad Uitleen vind je de volgende informatie terug m.b.t. de verlenging van de 
uitleentermijn:  

1. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd 

2. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

3. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

4. Uitgeleend aan: de naam van de lezer die het exemplaar uitleende 

5. Aantal hernieuwingen: aantal keer dat de uitleentermijn verlengd werd 
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8 Exemplaren inleveren (Basis) 
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8.1 Exemplaren inleveren 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Inlevering   (F6). 

2. Scan 1 voor 1 de barcodes van de in te leveren exemplaren in in de exemplaarbalk. 

 

3. Per ingeleverd exemplaar verschijnt onderaan het scherm, in het subtabblad Exemplaar, info 
over het exemplaar: de barcode, de titel, de auteur en de interne annotatie.  

4. In het groen gemarkeerd verschijnt of er reservaties beschikbaar zijn voor de lezer op het 
reservatierek (=Patron has holds on shelf)  

 

5. Rechts op het scherm zie je het openstaande saldo van de lezer, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen gekende kosten (Te betalen) en nog oplopende boetes (Oplopende 
boetes). 

 

6. Als de lezer een openstaand saldo heeft, kan je dit op het einde van de inleversessie innen 
op 2 manieren: 

a. Als je de lezer geen info wil geven over de redenen voor het saldo: binnen het 
tabblad Inlevering klik je op Betalen. 

b. Als je de lezer wel wil vertellen welke kastransacties het saldo veroorzaken: klik op 
Naar kas/lezer. Je wordt naar het tabblad Lezers verwezen, waar je de kastransacties 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

104 

meer in detail kan bekijken en nadien kan betalen. (zie infra hoofdstuk 9 over 
Kastransacties)   

  Scherm blanco maken op het einde van een inleversessie 

Als je graag een nieuwe inleversessie begint met een blanco scherm, kan je elke 

inleversessie beëindigen met een druk op de knop  OF op de functietoets 
F4. Alle lezers- en exemplaargegevens van de vorige sessie verdwijnen daarmee van 
je scherm. 

 

  Lezersinformatie openen vanuit het tabblad Inlevering 

Wat als je tijdens of na een inleversessie wil nagaan of het lidmaatschap van de lezer 
nog geldt, diens adres nog klopt, er nog andere exemplaren op diens kaart uitgeleend 
werden, er openstaande reservaties zijn voor de lezer, enz?  

In dat geval kan je klikken op de knop . Je wordt doorverwezen naar het 
tabblad Lezers waar de gegevens van de lezer automatisch ingeladen worden.  

 

  Een uitleenbriefje afdrukken op het einde van een inleversessie 

Als de lezer je vraagt een recent uitleenbriefje af te drukken op het einde van zijn 
inleversessie, kan je dit doen op 2 manieren: 

1. Als je niet eerst een overzicht wil bekijken van de openstaande uitleningen van de 

lezer: druk binnen het tabblad Inlevering op de knop . Selecteer in de 
pop-up Brief voor lezer afdrukken de optie Circulatiegegevens lezer. Klik in de pop-
up op Afdrukken en nadien op Sluiten. Het uitleenbriefje van de lezer rolt uit de 
ticketprinter.  

2. Als je wel eerst een overzicht wil bekijken van de openstaande uitleningen van de 

lezer: druk binnen het tabblad Inlevering op de knop . Je wordt 
doorverwezen naar het tabblad Lezers waar je binnen de hoofding Uitleningen kan 
zien welke uitleningen de lezer nog op zijn of haar naam heeft staan. Klik op de 

hoofding Globale Lezersinformatie en daarna op de knop . Selecteer in 
de pop-up Brief voor lezer afdrukken de optie Circulatiegegevens lezer. Klik in de 
pop-up op Afdrukken en nadien op Sluiten. Het uitleenbriefje van de lezer rolt uit de 
ticketprinter.  
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  Naar de hoofding Uitleningen springen met de macro F8  
Als je na het inleveren een overzicht wil krijgen van de openstaande uitleningen van 
de lezer, kan je de macro F8 gebruiken. Scan alle barcodes in en druk op F8. Aleph 
verspringt automatisch naar de hoofding Uitleningen. 

F8 is ook een sneltoets die in Aleph geprogrammeerd werd om het tabblad 
Exemplaar te openen. Als je deze sneltoets frequent gebruikt, kan deze in conflict 
komen met de bovenstaande macro. In dat geval kan je de toets die de macro 
activeert wijzigen, zodat niet langer F8 moet ingedrukt worden om hem op te 
starten, maar een andere toetsencombinatie. Je kan dit op onderstaande manier 
doen. 

Werkwijze 

1. Open Macro Express en selecteer de macro lezer-uitleningen F8 (de regel in 
kwestie licht op). 

2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor. 

3. Kies voor het tweede tabblad Properties. 

 

4. Onder de hoofding Activation zie je een vinkje staan naast Hot Key. Klik op de 
knop Set HotKey daaronder en kies in het keuzemenu voor een andere sneltoets, 
bijvoorbeeld Ctrl+F10. 

5. Klik op OK. 

6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon  te klikken. 

 

 

8.2 Hoe kan ik nagaan welke lezers eerder op de dag exemplaren  
inleverden? (Gevorderden)  

Wat als je je doorheen de dag de vraag stelt welke lezer vóór een andere lezer aan de balie 
passeerde omdat er een fout is gebeurd bij deze lezer, je een opmerking bij de lezer wil noteren, 
enz.?   

In het tabblad Inlevering wordt hiervoor binnen de hoofding Historiek een summiere inleverhistoriek 
bijgehouden.  
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Afhankelijk van de instellingen op je PC wordt de historiek van een x aantal dagen bewaard. Hoe 
langer de inleverinformatie bewaard wordt, hoe langer de lijst uiteraard is en hoe langer het duurt 
eer deze ingeladen wordt op je scherm. 

 

De inleverhistoriek wordt oplopend chronologisch gesorteerd. De meest recente uitleensessies 
staan m.a.w. onderaan, de oudste staan bovenaan. 

Per inlevering wordt de volgende informatie getoond: 

1. Lezersnummer 

2. Lezersnaam 

3. Barcode exemplaar: de barcode van het exemplaar dat ingeleverd werd 

4. Inleverdag effectief: de exacte inleverdatum 

5. Inleveruur effectief: het exacte inleveruur 

6. Inleverdag (Aleph): de datum waarop het exemplaar ten laatste had moeten ingeleverd 
worden (inleverdatum die Aleph bij het uitlenen berekende) 

7. Inleveruur (Aleph): het uur op de inleverdag waarop het exemplaar ten laatste had moeten 
ingeleverd worden (inleveruur dat Aleph bij het uitlenen berekende) 

 

Rechts op het scherm staan de volgende opties : 
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1. Afdrukken-Afdruk lezer: niet van toepassing 

2. Naar exemplaar: m.b.v. deze knop wordt dadelijk de exemplaarinformatie van het 
ingeleverde exemplaar geopend in het tabblad Exemplaar 

3. Naar lezer: m.b.v. deze knop wordt dadelijk de lezersinformatie van de lezer geopend in het 
tabblad Lezers 

4. Alles wissen: m.b.v. deze knop kan je de historiek manueel wissen 

 
  



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

108 

9 Kastransacties bekijken, betalen, kwijtschelden of 
maken en een kasverslag opvragen (Basis) 
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9.1 Hoe zie ik wat een lezer nog moet betalen/reeds betaald heeft? 

Zodra je een lezer hebt opgezocht, worden diens gegevens ingeladen in het tabblad Lezers . 
Bovenaan het scherm zie je, in het blauw, naast de lezersbalk, de naam van de lezer verschijnen, 
samen met diens lezersnummer en barcode van de lidkaart.  

In de navigatieboom links op het scherm worden de lezersgegevens opgedeeld in 2 categorieën: 
Lezersactiviteit en Lezersregistratie.  

De categorie Lezersactiviteit is verder onderverdeeld in verschillende hoofdingen. De hoofdingen 
Uitleningen, Kastransacties, Reservaties, Circulatie samenvatting en Circulatielogboek zijn de enige 
relevante binnen PBS Vlaams-Brabant. 

 

De hoofding Kastransacties bevat informatie m.b.t. alle actieve, betaalde en kwijtgescholden 
kastransacties van de lezer in je eigen bibliotheek. 

1. het totale openstaande saldo = het cijfer naast het woord Kastransacties in de navigatieboom 
= het bedrag in de witte balk naast Saldo  
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2. Het totaal van de boetes op nog uitgeleende exemplaren die de inlevertermijn overschreden 
= het bedrag naast Oplopende boetes 

 

3. Rechts op het scherm verschijnen er 4 subtabbladen: Actieve kastrans., Historiek, 
Kwijtgescholden kastrans., Alle kastrans. 

a. subtabblad Actieve kastrans. = alle openstaande, nog te betalen bedragen in je eigen 
bibliotheek = status Niet betaald 
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b. subtabblad Historiek = alle betaalde bedragen in je eigen bibliotheek = status Betaald 

 

c. subtabblad Kwijtgescholden kastrans. = alle geannuleerde bedragen in je eigen 
bibliotheek = status Geannuleerd 

 

d. subtabblad Alle kastrans. = alle openstaande, betaalde en geannuleerde bedragen in 
je eigen bibliotheek 

 

 

Per bedrag kan je in de hoofding Kastransacties de volgende gegevens terugvinden: 

1. Bibliogr.geg. = de titel van het werk, indien het bedrag betrekking heeft op de uitleen van 
een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

2. Beschrijving = aard van de kastransactie 
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3. Credit/Debet: het bedrag wordt in 1 van beide kolommen weggeschreven, credit = de 
bibliotheek is dit bedrag aan de lezer verschuldigd, debet = de lezer is dit bedrag aan de 
bibliotheek verschuldigd 

4. Nettobedrag = meestal een herhaling van het bedrag in de kolommen credit/debet 

5. BTW 

6. Datum = de datum waarop het bedrag in de kas van de lezer werd opgenomen (niet de 
datum waarop het bedrag werd betaald!) 

7. Betaalstatus: is het bedrag betaald, niet betaald of geannuleerd? 

8. Deelbibliotheek = de PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft, indien het bedrag 
betrekking heeft op de uitleen van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

9. Fin.bibliotheek = de PBS-bibliotheek die het bedrag in de kas van de lezer heeft opgenomen 
en die het dus ook mag innen 

10. Leensoort = leensoort van het exemplaar, indien het bedrag betrekking heeft op de uitleen 
van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

11. Collectie = de collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is,  indien het bedrag betrekking 
heeft op de uitleen van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

12. Plaatsingsnr.:  signatuur van het exemplaar op het rugetiket, indien het bedrag betrekking 
heeft op de uitleen van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

13. Uitleendatum: de datum waarop het exemplaar uitgeleend werd, indien het bedrag 
betrekking heeft op de uitleen van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

14. Inleverdatum: de datum waarop het exemplaar moet ingeleverd worden, indien het bedrag 
betrekking heeft op de uitleen van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

15. Ingeleverd op: de datum waarop het exemplaar effectief werd ingeleverd, indien het bedrag 
betrekking heeft op de uitleen van een exemplaar (leengeld, rappelkost,...) 

16. Betalingsmethode: de manier waarop het bedrag betaald werd (contant, bancontact, 
kredietkaart, overschrijving, proton, boekenbon) 

17. Plaatsingsnr.2-BetalingsID-Transfer nr-Fotokopie-Aanvrager naam-Opm.: niet van toepassing 

 

  Aanpassen van de kolommen in de hoofding Kastransacties 

Door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding te klikken, kan je kiezen welke 
informatie er weergegeven wordt. Er verschijnt een pop-up waarin je de gewenste 
configuratie kan instellen. Vink de gewenste opties aan en klik op OK. 
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  Sortering van de hoofding Kastransacties 

Standaard staan de bedragen eerst gesorteerd op de titel van het werk, indien het 
bedrag betrekking heeft op de uitleen van een exemplaar. In tweede instantie 
worden de bedragen chronologisch geordend. Je kan deze sortering als volgt 
aanpassen. 

Onder de subtabbladen staat Sorteeropties.  

 

Klik op het  naast de balk en kies voor 1 van deze mogelijkheden:  

Titel = oplopend sorteren op titel van het werk, indien het bedrag betrekking heeft 
op de uitleen van een exemplaar (A->Z) 

Titel (aflop.) = aflopend sorteren op titel van het werk, indien het bedrag betrekking 
heeft op de uitleen van een exemplaar (Z->A) 

Auteur = oplopend sorteren op auteur van het werk,  indien het bedrag betrekking 
heeft op de uitleen van een exemplaar (A->Z) 

Auteur (aflop.) = aflopend sorteren op auteur van het werk,  indien het bedrag 
betrekking heeft op de uitleen van een exemplaar (Z->A) 
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Transactietype = oplopend sorteren op transactietype bijv. alle leengelden bij elkaar, 
alle postbijdrages bij elkaar,... (A->Z) 

Transactietype (aflop.) = aflopend sorteren op transactietype bijv. alle leengelden bij 
elkaar, alle postbijdrages bij elkaar,... (Z->A) 

Krediet/Debet = eerst alle credit-bedragen weergeven en daarna alle debet-bedragen 

Krediet/Debet (aflop.) = eerst alle debet-bedragen weergeven en daarna alle credit-
bedragen 

Datum = oplopend chronologisch sorteren (oud->recent) 

Datum (aflop.) = aflopend chronologisch sorteren (recent->oud) 

Status = oplopend sorteren op status (Betaald->Kwijtgescholden-Niet betaald) 

Status (aflop.) = aflopend sorteren op status (Niet betaald->Kwijtscholden->Betaald) 

Plaatsingsnr.–Plaatsingsnr. (aflop.)-Barcode-Barcode (aflop.): niet van toepassing 

 

 

9.2 Waar vind ik informatie over de kastransacties van een lezer? 
(Gevorderden) 

Wanneer werd een bedrag in de kas van de lezer geplaatst, wanneer werd het betaald, welke 
bibliotheekmedewerker heeft het bedrag geïnd,...? Deze vragen kunnen allen op een bepaald 
moment belangrijk zijn aan de balie. 

Binnen de hoofding Kastransacties kan je zowel bovenaan als onderaan het scherm extra informatie 
over bepaalde bedragen terugvinden. 

9.2.1 In de hoofding Kastransacties, bovenaan het scherm 

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, kan je in de hoofding Kastransacties allerlei gegevens 
terugvinden over de openstaande, betaalde en kwijtgescholden kastransacties van een lezer. Je kan 
de kolommen in de 4 subtabbladen zo configureren dat ze per bedrag de nodige informatie 
weergeven  (zie supra Tip Aanpassen van de kolommen in de hoofding Kastransacties). 

9.2.2 In de hoofding Kastransacties, onderaan het scherm 

Als je liever niet teveel kolommen zichtbaar maakt in de 4 subtabbladen bovenaan op het scherm, 
kan je ook onderaan op het scherm per uitgeleend exemplaar waardevolle informatie raadplegen.  

Zodra je in de subtabbladen bovenaan een bedrag selecteert (= blauw doen oplichten), verschijnen 
onderaan het scherm Details over de kastransactie, onderverdeeld in 4 subtabbladen: Kastransactie, 
Bib.Info, Exemplaar, Uitlening. 

 

In het subtabblad Kastransactie vind je de volgende gegevens terug: 

1. Datum: de datum waarop het bedrag in de kas van de lezer werd opgenomen  

2. Rechthebbende bibliotheek: de PBS-bibliotheek die het bedrag in de kas van de lezer heeft 
opgenomen en die het dus ook mag innen 
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3. Bedrag: nettobedrag + BTW 

4. Nettobedrag 

5. BTW 

6. Betaalstatus: is het bedrag betaald betaald, niet betaald of geannuleerd? 

7. Betaaldatum: de dag en het uur waarop het bedrag werd betaald 

8. Kasregistratie door: de bibliotheekmedewerker die het bedrag inde/kwijtschold 

9. Innende bibliotheek: de PBS-bibliotheek die het bedrag in de kas van de lezer heeft 
opgenomen en die het dus ook mag innen 

10. Werkstation: het werkstation van de Aleph-client of IP-adres van het RFID-toestel waarop het 
bedrag werd geïnd of kwijtgescholden 

11. Wijze van betaling: de manier waarop het bedrag betaald werd, weergegeven in codes  
(00=contant, 01=bancontact, 02=proton, 03=kredietkaart, 04=overschrijving, 05=boekenbon) 

12. Kastransactie nummer-Ontvangstnummer: niet van toepassing  
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In het subtabblad Bib.Info kan je een summiere bibliografische beschrijving bekijken. 
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In het subtabblad Exemplaar kan je, indien het bedrag betrekking heeft op de uitleen van een 
exemplaar,   de volgende gegevens over dit exemplaar consulteren: 

1. Deelbibliotheek: de PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

2. Collectie: de collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is 

3. Plaatsingsnummer: plaatsingsgegevens van het exemplaar 

4. Bezitsannotatie 

5. Leensoort 

6. Barcode 

7. Documentnummer / Volgnr. Exemplaar - Plaatsingsnummer 2 – Fotokopienummer -
Materiaaltype: niet van toepassing 

 

 

In het subtabblad Uitlening wordt, indien het bedrag betrekking heeft op de uitleen van een 
exemplaar, het volgende weergegeven over deze uitleen. 

1. Circulatietype = aard van de kastransactie 

2. Uitleendatum 

3. Inleverdatum 

4. Originele inleverdatum: als er reeds een verlenging gebeurde van de uitleentermijn, is de 
Originele inleverdatum de datum die bij de oorspronkelijke uitlening berekend werd, de 
Inleverdatum is in dit geval de nieuwe inleverdatum na de verlenging 

5. Effectieve inleverdatum: de datum waarop het exemplaar effectief werd ingeleverd 

6. Lezersstatus van de lezer 

7. Uitleenbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de uitleen registreerde 

8. Uitleentijd: de dag en het uur waarop het exemplaar uitgeleend werd 

9. Inlevertijd: de dag en het uur waarop het exemplaar moet ingeleverd worden 

10. Inleverbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de inlevering registreerde 

11. Inlevertijd: de dag en het uur waarop het exemplaar effectief werd ingeleverd 
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12. Verlengbibliothecaris: de bibliotheekmedewerker die de verlenging van de uitleentermijn 
registreerde indien de verlenging gebeurde via de Aleph-client 

13. Wijze van verlenging: de manier waarop de uitleentermijn verlengd werd (via de Aleph-
client/GUI of via de internetcatalogus/WEB) 

 

 

 

9.3 Kastransacties betalen en kwijtschelden 

Als een lezer een openstaand saldo heeft, kan je dit saldo op verschillende manieren afhandelen: 

1. Je laat de lezer het volledige saldo betalen.  

2. De lezer heeft slechts een deel van het verschuldigde bedrag bij zich. Je kan het totale saldo 
al gedeeltelijk vereffenen door 1 of meerdere kastransacties te betalen, maar niet de 
volledige lijst kastransacties. Of je kan de lezer vragen een deel van een bepaalde 
kastransactie te betalen. Het resterende bedrag blijft in de kas van de lezer staan. 

3. Je kan 1 of meerdere kastransacties kwijtschelden. 

4. Je kan een deel van een bepaalde kastransactie kwijtschelden. Het resterende bedrag blijft in 
de kas van de lezer staan.  

9.3.1 Het volledige saldo betalen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Kastransacties. 
Rechts op het scherm verschijnen 4 subtabbladen: Actieve kastrans., Historiek, 
Kwijtgescholden kastrans., Alle kastrans.  

3. Activeer het subtabblad Actieve kastrans. 
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4. Klik op de knop Betaal saldo. 

 

5. Op het scherm verschijnt een pop-up Kastransacties waarin je gevraagd wordt of je zeker 
bent dat je het bedrag wil innen.  

 

6. Kies  ev. een andere wijze van betaling door op het  te klikken naast Wijze van betaling en 
een andere betaalmethode uit de keuzelijst te selecteren.  

7. Klik op OK. 

8. Het kasticket rolt automatisch uit de ticketprinter. 

9.3.2 Het saldo of een bepaalde kastransactie gedeeltelijk betalen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Kastransacties. 
Rechts op het scherm verschijnen 4 subtabbladen: Actieve kastrans., Historiek, 
Kwijtgescholden kastrans., Alle kastrans.  

3. Activeer het subtabblad Actieve kastrans. 

4. Selecteer 1 of meerdere kastransacties, afhankelijk van wat je wil bereiken: 

a. 1 kastransactie betalen uit de volledige lijst kastransacties: selecteer de kastransactie 
(=blauw doen oplichten) en klik op de knop Betaal selectie. Op het scherm verschijnt 
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een pop-up Kastransacties waarin je gevraagd wordt of je zeker bent dat je het 
bedrag wil innen.  

b. meerdere kastransacties betalen uit de volledige lijst kastransacties: selecteer de 
kastransacties door de ctrl-toets ingedrukt te houden, terwijl je met de 
linkermuisknop kastransacties selecteert (=blauw doen oplichten). Klik op de knop 
Betaal selectie. Op het scherm verschijnt een pop-up Kastransacties waarin je 
gevraagd wordt of je zeker bent dat je het bedrag wil innen.  

c. een deel van een bepaalde kastransactie betalen: selecteer de kastransactie (=blauw 
doen oplichten) en klik op de knop Betaal selectie. Op het scherm verschijnt een 
pop-up Kastransacties waarin je gevraagd wordt of je zeker bent dat je het bedrag 
wil innen. Pas het bedrag naast Bedrag aan, bijv. het totale bedrag van de 
kastransactie bedraagt 20 euro, maar je wil slechts 1 euro laten betalen --> naast 
Bedrag verander je de 20.00 door 1.00. 

 

5. Kies  ev. een andere wijze van betaling door op het  te klikken naast Wijze van betaling en 
een andere betaalmethode uit de keuzelijst te selecteren.  

 

6. Klik op OK. 

7. Het kasticket rolt automatisch uit de ticketprinter. 
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9.3.3 Een of meerdere kastransacties kwijtschelden 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Kastransacties. 
Rechts op het scherm verschijnen 4 subtabbladen: Actieve kastrans., Historiek, 
Kwijtgescholden kastrans., Alle kastrans.  

3. Activeer het subtabblad Actieve kastrans. 

4. Selecteer 1 of meerdere kastransacties door de ctrl-toets ingedrukt te houden, terwijl je met 
de linkermuisknop kastransacties selecteert (=blauw doen oplichten). 

5. Klik op de knop Kwijtschelden. 

 

6. Op het scherm verschijnt een pop-up Omschrijving kwijtschelding. Vul hier een reden in 
voor de kwijtschelding, bijv. fout balie.  

 

7. Klik op OK. 

8. Het kasticket rolt automatisch uit de ticketprinter. 

9.3.4 Een kastransactie gedeeltelijk kwijtschelden 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  
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2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Kastransacties. 
Rechts op het scherm verschijnen 4 subtabbladen: Actieve kastrans., Historiek, 
Kwijtgescholden kastrans., Alle kastrans.  

3. Activeer het subtabblad Actieve kastrans. 

4. Selecteer een bepaalde kastransactie (= blauw doen oplichten).  

5. Klik op de knop Deels kwijtsch. 

 

6. De pop-up Gedeeltelijke kwijtschelding verschijnt op het scherm.  

7. Pas het bedrag onder Bedrag gedeeltelijke kwijtschelding aan, bijv. het totale bedrag van de 
kastransactie bedraagt 20 euro, maar je wil slechts 0,20 euro kwijtschelden --> onder Bedrag 
verander je de 20.00 door 0.20.  

8. Vul onder Gedeeltelijke kwijtscheldingstekst een reden in voor de kwijtschelding, bijv. fout 
balie. 

 

9. Klik op OK. 

10. Het kasticket rolt automatisch uit de ticketprinter. 

 

  

9.4 Manueel een nieuwe kastransactie maken 

De kastransacties die verbonden zijn met de circulatie-activiteiten van exemplaren of lezers, worden 
door Aleph automatisch in de kas van een lezer geplaatst, bijv. leengeld, reservatiegeld, 
rappelkosten, boete, lidgeld,... 
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De kastransacties die hier niet mee verbonden zijn, moet je zelf manueel in de kas van de lezer 
zetten, bijv. vervanging lidkaart, fotokopies, boekenverkoop,... 

Het is mogelijk een kastransactie aan te maken die de lezer aan de bibliotheek verschuldigd is (= 
debet) of, omgekeerd, een kastransactie die de bibliotheek aan de lezer moet uitbetalen (= credit), 
bijv. ter herstelling van een fout aan de balie.  

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Kastransacties.  

3. Klik op de knop Nieuw. 

 

4. De pop-up Nieuwe kastransactie verschijnt op het scherm, waarin je 3 gegevens kan 
invullen: 

 

a. Debet/Credit: vink het bolletje aan bij de optie die van toepassing is 

b. Type: klik op het  en kies een optie uit de keuzelijst 
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c. Bedrag: bij de types kastransacties met vaststaande bedragen zal Aleph automatisch 
het bedrag invullen, bijv. vervanging lidkaart. Bij de types kastransacties zonder 
vaststaande bedragen, moet je dit bedrag nog manueel invullen, bijv. aantal 
fotokopies.  

5. Klik op OK. 

6. De nieuwe kastransactie wordt in de kas van de lezer opgenomen. 

7. Als je het credit-bedrag wil registreren als zijnde ‘betaald’ (= teruggegeven aan de lezer), 
moet je op Betaal selectie klikken i.p.v. op Betaal saldo. 

 

  Een nieuwe kastransactie maken direct na het uitlenen of inleveren 

Soms kan het handig zijn direct na het uitlenen of inleveren van exemplaren een 
nieuwe kastransactie te maken, zonder eerst de lezersinformatie van de lezer op te 
roepen in het tabblad Lezers. Zowel binnen het tabblad Uitlening als binnen het 
tabblad Inlevering kan hiervoor de knop Nieuw gebruikt worden.  
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  Het openstaand saldo in andere PBS-bibliotheken bekijken 

Binnen de hoofding Kastransacties in het tabblad Lezers kan je enkel de 
kastransacties bekijken van een lezer in je eigen bibliotheek. Uiteraard is dit een 
nuttige instelling die verhindert dat er per ongeluk betalingen voor andere PBS-
bibliotheken zouden kunnen gebeuren in je eigen bibliotheek. Als je toch enig inzicht 
wil verkrijgen in de openstaande bedragen van een lezer in de andere PBS-
bibliotheken, kan je op de knop Per deelbib klikken.     

 

De pop-up Kastotalen per deelbibliotheek verschijnt op het scherm, waarin een 
overzicht wordt geboden van het totale openstaande saldo van de lezer in andere 
PBS-bibliotheken. De redenen voor deze bedragen (lidmaatschap, leengeld, boete,…) 
kan je niet achterhalen. 

 

  Een overzicht van de kastransacties afdrukken 

Wat als een lezer je vraagt een afdruk te maken van zijn openstaande kastransacties 
zodat hij het gepaste geld kan voorzien tijdens zijn volgend bibliotheekbezoek? Wat 
als je een overzicht wil afdrukken van iemands kashistoriek? Enz.  
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Deze afdruk kan je bekomen door 1 van de 4 subtabbladen binnen de hoofding 
Kastransacties te activeren en op de knop Afdrukken te klikken. Aleph zal je vragen 
of je alle kastransacties wil afdrukken of enkel degene op het actieve tabblad. 

 

alle kastransacties = de inhoud van het subtabblad Alle kastrans. afdrukken = op ja 
klikken 

enkel kastransacties op het actieve tabblad afdrukken = de inhoud van het 
subtabblad afdrukken dat je activeerde = op nee klikken 

 

 

9.5 Een kasverslag opvragen 

In Aleph kan je zelf kasverslagen opmaken, waarin enerzijds het totaal aantal inkomsten, uitgaves en 
kwijtscheldingen wordt weergegeven, en anderzijds een totaal wordt berekend per type 
kastransactie.  

Hierbij kan je kiezen voor enkele opties.   

Je kan kasverslagen opmaken van een bepaalde dag of een bepaalde, zelf gekozen periode, bijv. 2 
dagen, een week, een maand, een jaar, enz.  

Je kan de kasverslagen afdrukken, maar je kan ze ook exporteren naar Excel, zodat je er nog 
bewerkingen op kan doen. 

Je kan een kasverslag opmaken per filiaal of één dat de kastransacties van alle filialen bevat, met 
aanduiding van het filiaal waarop de bedragen betrekking hebben (zie voorbeeld hieronder). 

Je kan de bedragen per type kastransactie groeperen per leensoort of opsplitsen per leensoort. Bijv. 
bij leengeld kan gespecifieerd worden welke leensoorten welke bedragen opleveren (leengeld DVD's, 
CD's,...) of kan er een totaalbedrag gemaakt worden van de leengelden van alle leensoorten samen. 
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Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Services/Custom services/Dagelijks Cash Report (custom-53) 

 

2. Op het scherm verschijnt de pop-up Cash Report (custom-53), waarin je een aantal velden 
moet invullen: 

a. Bibliotheek: klik op het  en kies je eigen bibliotheek uit het keuzemenu 

b. Vanaf datum-Tot datum: hier moet je de periode ingeven waarvan je een kasverslag 
wil verkrijgen. Je moet beide velden invullen, in het formaat YYYYMMDD (jaar-
maand-dag), bijv. 20120213 = 13 feb. 2012. Als je een kasverslag voor 1 dag wil 
bekomen, moet je in beide velden dezelfde dag invullen.  

c. Formaat: vink het bolletje aan naast de optie die je verkiest 

i. tekst = een gewoon tekstbestand dat je kan afdrukken, mailen of opslaan op 
je PC (zie voorbeeld hierboven) 

ii. csv = een bestand dat kan geëxporteerd worden naar Excel 

d. Groeperen per itemstatus: vink het bolletje aan naast de optie die je verkiest 

i. ja = per type kastransactie zullen de leensoorten gespecifieerd worden 

ii. nee = per type kastransactie zullen de bedragen van alle leensoorten 
samengeteld worden  

e. Output in 1 enkel bestand?: vink het bolletje aan naast de optie die je verkiest 

i. ja = er wordt 1 kasverslag opgemaakt voor alle filialen 

ii. nee = er wordt een apart kasverslag opgemaakt per filiaal 
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3. Klik op de knop . 

4. Aleph vertelt je dat je opdracht verwerkt wordt door de server. 

 

5. Om het kasverslag op te halen, open je het tabblad Administratie .  

6. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

7. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen kasverslagen terugvinden, 
maar ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(boetebrieven, attenderingen,…).  

8. Selecteer je kasverslag uit deze lijst (= blauw doen oplichten).  
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9. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

10. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

11. Klik op OK = je kasverslag wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de harde 
schijf van je pc = het rapport wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst 
getoond.  

12. Selecteer het kasverslag in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk het af te drukken, op je scherm te bekijken of te 
exporteren naar Excel: 

a. het kasverslag afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de 
knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. het kasverslag op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk 
nadien op de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 
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iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. het kasverslag exporteren naar Excel: vul de volgende velden als volgt in en druk 
nadien op de knop Afdrukken.  

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

Op je scherm verschijnt een voorbeeld van het kasverslag. Klik hierop met je 
rechtermuisknop en kies voor de optie Exporteren naar Microsoft Excel.  

i. Er verschijnt een pop-up op je scherm met de naam Nieuwe webquery. Klik 
op Importeren. 

 

ii. Excel vraagt je waar je de gegevens wil plaatsen. Laat deze optie staan op 
Bestaand werkblad =$A$1 en klik op OK. 

iii. De gegevens worden gekopieerd in Excel, in 1 kolom. Je kan deze gegevens 
scheiden over verschillende kolommen door: 

1. de 1e kolom te selecteren zodat ze volledig blauw oplicht 

2. klik in de menubalk op gegevens > tekst naar kolommen 

3. kies in stap 1 van de Wizard voor Gescheiden, klik op Volgende. 

4. kies in stap 2 van de Wizard voor het scheidingsteken Puntkomma 
en klik op Volgende.   

5. klik in stap 3 van de Wizard op Voltooien 
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  Hoe vind ik gemakkelijk mijn eigen kasverslag terug in Taakbeheer? 

In het onderste gedeelte van de Bestandslijst worden per verslag/rapport/... een 
aantal gegevens getoond: 

Bestandsnaam server = naam van het bestand 

Datum = dag waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Uur = uur waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Bestandsgrootte  

 

De naamgeving, de dag en het uur kunnen je verder helpen om je kasverslag snel 
terug te vinden. 

Naamgeving: kasverslagen krijgen steeds een benaming volgens het formaat 
bibliotheek_periode-kasverslag-full.bestandsextensie. Je kan m.a.w. zoeken op het 
begin van de benaming -de bibliotheek-, bijv. ASS, BER, KOR, LEU, ZAV, enz. 
Aangezien heel wat andere documenten ook beginnen met deze aanduiding, kan het 
nuttig zijn de sorteeroptie binnen de Bestandslijst op Oplopende bestandsnamen of 
Aflopende bestandsnamen te zetten. Op deze manier worden je eigen bestanden 
steeds gegroepeerd en kan je alfabetisch zoeken in de lijst naar je eigen bibliotheek. 

 

Dag/uur: de sorteeropties Oplopende datum/tijd en Aflopende datum/tijd zorgen 
er respectievelijk voor dat steeds de oudste of de meest recente bestanden 
bovenaan staan. Als je deze optie kiest, en je opent de Bestandslijst meteen na het 
doorgeven van je opdracht, weet je m.a.w. dat je bestand helemaal boven- of 
onderaan de lijst moet te vinden zijn.  
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  Wat kan ik doen als mijn kasverslag niet in Taakbeheer verschijnt? 

Zodra je het kasverslag hebt opgevraagd, kan je het in de Bestandslijst ophalen. 
Normaal gezien duurt het opmaken van het kasverslag door de Aleph-server slechts 
enkele minuten. Als je je bestand niet binnen de verwachte tijd ziet verschijnen in de 
Bestandslijst, kan je 2 handelingen doen: 

Op de knop Vernieuwen klikken: hiermee wordt de lijst bestanden in het onderste 
gedeelte van de Bestandslijst steeds aangevuld met recente gegevens. Je kan dit een 
paar keer na elkaar doen. Op deze manier zal je je bestand snel zien verschijnen 
zodra het afgewerkt werd door de Aleph-server en vermijd je dat je Taakbeheer 
telkens weer moet afsluiten en heropstarten. 

De hoofding Wachtrij bulkopdrachten activeren: hier zie je in chronologische 
volgorde de opdrachten staan die nog verwerkt moeten worden door de Aleph-
server. Je kan hier m.a.w. controleren of er niet eerst andere opdrachten moeten 
afgewerkt worden, voor de Aleph-server aan jouw kasverslag kan beginnen.      

 

   Een kasverslag automatisch afdrukken 

Als je het kasverslag niet telkens manueel wil opvragen a.d.h.v. de custom service, 
kan je via de online helpdesktool vragen van deze custom service een automatische 
opdracht te maken. Aleph zal het kasverslag voor je bibliotheek dan op een bepaald 
moment van de dag automatisch genereren en in Taakbeheer voor je klaarzetten. Als 
je het kasverslag bij voorkeur ook niet telkens manueel daar wil ophalen, kan je zelfs 
vragen een bepaalde pc in de bibliotheek zo in te stellen dat deze het kasverslag 
automatisch afdrukt zodra Aleph op deze pc wordt opgestart. Deze aangepaste 
instellingen zijn mogelijk voor dagelijkse en/of wekelijkse kasverslagen.    
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10 Reservaties voor een lezer bekijken, plaatsen, wijzigen, 
verwerken en verwijderen (Basis) 
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10.1 Hoe zie ik welke exemplaren een lezer momenteel heeft 
gereserveerd? 

Zodra je een lezer hebt opgezocht, worden diens gegevens ingeladen in het tabblad Lezers . 
Bovenaan het scherm zie je, in het blauw, naast de lezersbalk, de naam van de lezer verschijnen, 
samen met diens lezersnummer en barcode van de lidkaart.  

In de navigatieboom links op het scherm worden de lezersgegevens opgedeeld in 2 categorieën: 
Lezersactiviteit en Lezersregistratie.  

De categorie Lezersactiviteit is verder onderverdeeld in verschillende hoofdingen. De hoofdingen 
Uitleningen, Kastransacties, Reservaties, Circulatie samenvatting en Circulatielogboek zijn de enige 
relevante binnen PBS Vlaams-Brabant. 

 

De hoofding Reservaties bevat informatie m.b.t. de huidige reservaties van de lezer in alle PBS-
bibliotheken. 

1. het cijfer naast het woord Reservaties = het totaal aantal huidige reservaties van de lezer 

2. Rechts op het scherm verschijnt er een Lijst van reservaties met daarin een overzicht van alle 
exemplaren die de lezer momenteel gereserveerd heeft in alle PBS-bibliotheken samen. 
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Je kan de kolommen in de Lijst van reservaties zo configureren dat ze per gereserveerd exemplaar 
de volgende informatie weergeven: 

1. Doc nr. = systeemnummer van de bibliografische beschrijving 

2. Bibliogr.geg.: titel van het werk 

3. Aanvr. van-tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het verkrijgen van het 
exemplaar (standaard 6 maanden) 

4. Gereserv. van-tot: de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek staat, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

5. Plaatsingsnr.: signatuur van het exemplaar op het rugetiket 

6. Status: is het exemplaar gereserveerd of is de reservatie nog in verwerking? welke positie 
neemt de lezer in in de wachtrij? 

7. Barcode 

8. Code deelbibliotheek: code van de PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

9. Deelbibliotheek: naam van de PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

10. Positie van de lezer in de wachtrij 

11. Plaatsingsnr.2-Proxy-Proxy/Sponsor-Proxy ID-Naam-Opm. 1-Opm.2-Groep ID-Aanvrager 
naam: niet van toepassing 
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   Aanpassen van de kolommen in de Lijst van reservaties 

Door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding van de Lijst van reservaties te 
klikken, kan je kiezen welke informatie er in de Lijst van reservaties weergegeven 
wordt. Er verschijnt een pop-up waarin je de gewenste configuratie kan instellen. 
Vink de gewenste opties aan en klik op OK. 

 

 

   Wat zijn de gevolgen van de status van een reservatie? 

Een reservatie kan 3 statussen hebben: In verwerking, In de wachtrij en 
Gereserveerd.  

Reservaties met de statussen In verwerking (code A) en In de wachtrij (code W) zijn 
nog niet door een bibliotheekmedewerker verwerkt. De exemplaren zijn nog 
uitgeleend door een andere lezer, de exemplaren zijn verloren, de exemplaren 
werden nog niet uit de rekken gehaald (in het geval van een reservatie op een 
beschikbaar werk), enz.  

= bij deze reservaties is er wel een Aanvraagdatum van-tot ingevuld, maar nog geen 
datum Gereserveerd van-tot omdat ze nog niet op het reservatierek beland zijn 

= er wordt aan de lezers nog geen reservatiegeld aangerekend 

= er zijn nog geen reservatiebrieven naar de lezers gestuurd 

= de reservaties kunnen nog gewijzigd worden 

= de reservaties kunnen nog verwijderd worden door de lezers zelf of door een 
bibliotheekmedewerker  

Reservaties met de status Gereserveerd (code S) zijn wel door een 
bibliotheekmedewerker verwerkt. Ze staan op het reservatierek in afwachting van 
afhaling door de lezer.  
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=  bij deze reservaties is er een Aanvraagdatum van-tot ingevuld én een datum 
Gereserveerd van-tot 

= er wordt aan de lezers reservatiegeld aangerekend 

= er zijn reservatiebrieven naar de lezers gestuurd (code P) 

= de reservaties kunnen niet meer gewijzigd worden 

= de reservaties kunnen nog enkel verwijderd worden door een 
bibliotheekmedewerker 

 

   Documentreservering versus Exemplaarreservering 

Elke PBS-bibliotheek kiest zelf of er in de bibliotheek moet gewerkt worden met 
documentreservering of met exemplaarreservering.  

Documentreservering = als er meerdere exemplaren beschikbaar zijn van een werk of 
document zal Aleph de reservatie op 1 exemplaar automatisch kopiëren naar de 
andere exemplaren. Het exemplaar dat het eerst beschikbaar is, zal aan de lezer 
toegekend worden, ook als deze oorspronkelijk een reservatie plaatste op een ander 
exemplaar. Aleph bepaalt a.d.h.v. de deelbibliotheek, de collectie en de leensoort of 
de exemplaren gelijkaardig zijn. Is 1 van deze elementen verschillend, zal de 
reservatie op het ene exemplaar niet gekopieerd worden naar het tweede. 

Exemplaarreservering = zelfs als er meerdere exemplaren beschikbaar zijn van een 
werk of document zal Aleph de reservatie op 1 exemplaar niet automatisch kopiëren 
naar de andere exemplaren. Zelfs als er een ander exemplaar eerder beschikbaar is, 
zal de lezer dus moeten wachten op het specifieke exemplaar dat hij reserveerde. 

Er kan ingesteld worden dat voor bepaalde leensoorten de documentreservering 
moet gelden, bijv. boeken, en voor andere leensoorten de exemplaarreservering, 
bijv. dvd's of tijdschriften.  

 

Als de exemplaren die verbonden zijn aan 1 bibliografische beschrijving, door Aleph 
beschouwd worden als gelijkaardige exemplaren, maar dat eigenlijk niet zijn, wordt 
er het best gekozen voor exemplaarreservering.  

Bijv. seizoen 1 van de TV-reeks Desperate Housewives bevat 3 dvd's. Hiervoor 
bestaan er in je bibliotheek 1 bibliografische beschrijving, 1 holding en 3 exemplaren. 
De deelbibliotheek, de collectie en de leensoort zijn hetzelfde. Per exemplaar wordt 
echter aangeduid dat het om bepaalde afleveringen gaat (afl. 1-4, afl. 5-8, afl. 9-12). 
Je staat toe dat elke dvd apart uitgeleend en gereserveerd wordt. In dit geval 
reserveert een lezer dus expliciet 1 van de dvd’s o.b.v. de afleveringen die hij wil 
bekijken. In het geval van documentreservering zou Aleph de reservatie kopiëren 
naar de andere dvd's met de andere afleveringen, waardoor de kans zou bestaan dat 
de lezer niet de gewenste afleveringen toegekend zou krijgen omdat een andere dvd 
eerder beschikbaar zou kunnen zijn. 
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   Afhaalplaatsen 

Als je bibliotheek filialen heeft en je wil toestaan dat een lezer een exemplaar van het 
ene filiaal reserveert, maar afhaalt in een ander filiaal, kan je een transitsysteem 
instellen in Aleph. In dit geval zal de lezer bij het plaatsen van de reservatie kunnen 
kiezen voor een bepaald filiaal als afhaalplaats. Zodra het exemplaar beschikbaar is, 
zal de bibliotheekmedewerker die de reservatie verwerkt, erop geattendeerd worden 
dat dit exemplaar in transit moet gaan naar het andere filiaal. 

 

   Reservaties op beschikbare werken en Reservaties op uitgeleende 
            werken 

Elke PBS-bibliotheek kiest zelf of er in de bibliotheek moet gewerkt worden met 
Reservaties op beschikbare werken en/of Reservaties op uitgeleende werken.  

Reservaties op uitgeleende werken = Aleph staat enkel reservaties toe op 
exemplaren die uitgeleend zijn. Een exemplaar dat aanwezig is in de bibliotheek, kan 
niet gereserveerd worden. 

Reservaties op beschikbare werken = Aleph staat niet alleen reservaties toe op 
uitgeleende werken, maar ook op beschikbare werken. Een lezer kan in dit geval een 
reservatie plaatsen op een werk dat aanwezig is in de bibliotheek en op deze manier 
eigenlijk vragen aan de bibliotheekmedewerkers om het voor hem uit de rekken te 
halen en apart te zetten tot hij het kan komen afhalen.  

 

 

10.2 Waar vind ik informatie over de huidige reservaties van een lezer? 
(Gevorderden)  

Wat is de afhaalplaats van de reservatie, werd er reeds een reservatiebrief gestuurd naar de lezer, 
tot wanneer moet het exemplaar op het reservatierek staan,...? Deze vragen kunnen allen op een 
bepaald moment belangrijk zijn aan de balie. 

10.2.1 In de Lijst van reservaties, bovenaan het scherm 

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, kan je in de hoofding Reservaties allerlei gegevens 
terugvinden over het gereserveerde exemplaar. Je kan de kolommen in de Lijst van reservaties zo 
configureren dat ze per reservatie relevante informatie weergeven  (zie supra Tip Aanpassen van de 
kolommen in de Lijst van reservaties). 
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10.2.2 In de Lijst van reservaties, onderaan het scherm 

Als je liever niet teveel kolommen zichtbaar maakt in de Lijst van reservaties bovenaan op het 
scherm, kan je ook onderaan op het scherm per gereserveerd exemplaar waardevolle informatie 
raadplegen.  

Zodra je in de Lijst van reservaties een exemplaar selecteert (= blauw doen oplichten), verschijnen 
onderaan het scherm 3 onderdelen: Reservatie-informatie, Filter beschikbare ex. en Bibliografische 
informatie. 

In het onderdeel Reservatie-informatie vind je de volgende gegevens terug: 

1. Opm. reservatie 1: bij het plaatsen van een reservatie voor een lezer is het mogelijk hierbij 
een opmerking te noteren. Deze wordt nadien in dit veld weergegeven. 

2. ID/Naam aanvrager: lezersnummer en naam van de lezer die het exemplaar reserveerde 

3. Aanmaak reservatie: de dag waarop de reservatie geplaatst werd 

4. Aanvraagdatum van-tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het verkrijgen 
van het exemplaar (standaard 6 maanden) 

5. Beschikbaar van-tot: de periode waarbinnen het exemplaar op het reservatierek staat, in 
afwachting van afhaling door de lezer 

6. Afhaalplaats: filiaal waar de lezer het gereserveerde exemplaar kan afhalen 

7. Status reservatie: A = een reservatie die (net) geplaatst is, W = een reservatie die in een 
wachtrij terecht is gekomen, S = een reservatie die verwerkt is door een 
bibliotheekmedewerker; gereserveerde exemplaren met status A en W zijn 'in verwerking' of 
staan 'in de wachtrij', gereserveerde exemplaren met status S staan op het reservatierek in 
afwachting van afhaling door de lezer  

8. Status brieven: P = de reservatiebrief is verstuurd naar de lezer ; blanco = de reservatiebrief 
is nog niet verstuurd naar de lezer 

9. Prioriteit: 10 = hoge prioriteit, 20 = normale prioriteit, 30 = lage prioriteit ; dit cijfer bepaalt 
of de lezer over andere lezers heen kan springen in de wachtrij of net altijd onderaan de 
wachtrij zal terecht komen 

10. Auteur van deel-Titel van deel-Te kopiëren pagina's-Opm. reservatie 2-Naam aanvrager-Type 
opvordering-Beschikbaarstelling-Spoedbehandeling: niet van toepassing 
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In het onderdeel Filter beschikbare ex. staat de volgende informatie over het exemplaar genoteerd:  

1. Deelbibliotheek: PBS-bibliotheek die het exemplaar in zijn bezit heeft 

2. Leensoort 

3. Processtatus 

4. Collectie: collectie waarbinnen het exemplaar geplaatst is 

5. Kopie-Jaar-Volume-Deel-Nummer: niet van toepassing 

 

 

In het onderdeel Bibliografische informatie staat een summiere bibliografische beschrijving van het 
exemplaar. 
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  Snelkoppelingen binnen de hoofding Reservaties 

Als je een lezer hebt opgezocht en nadien klikt op de hoofding Reservaties, zie je 
rechts op het scherm 3 opties staan: 

 

Verwijderen: m.b.v. deze knop kan je de reservatie ongedaan maken 

Naar exemplaar: m.b.v. deze knop kan je dadelijk de exemplaarinformatie van het 
gereserveerde exemplaar consulteren binnen de Exemplarenlijst op het tabblad 
Exemplaar zonder het opnieuw te moeten opzoeken 

Naar reservatie: als meerdere lezers een reservatie plaatsten op het exemplaar, kan 
je m.b.v. deze knop de lijst van deze lezers openen binnen de hoofding Reservaties 
op het tabblad Exemplaar zonder het opnieuw te moeten opzoeken.   

Afdrukken: m.b.v. deze knop kan je een reservatieticket afdrukken 

 

 

10.3 Een reservatie plaatsen 

Werkwijze 

1. Zoek een exemplaar op a.d.h.v. de barcode of de bibliografische gegevens (zie supra 
hoofdstuk 5 Exemplaren opzoeken). 

2. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar . Bovenaan het scherm 
zie je, in het blauw, naast de exemplaarbalk, de titel van het exemplaar verschijnen. 
Standaard wordt je naar de Exemplarenlijst geleid, waarin alle exemplaren van alle PBS-
bibliotheken te zien zijn.  

3. Selecteer het juiste exemplaar van de juiste PBS-bibliotheek (= blauw doen oplichten). 

4. Klik op de knop Reservatie. 
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5. Op het scherm verschijnt de pop-up Geef lezersinformatie. Hierin moet je aangeven welke 
lezer het exemplaar wil reserveren. 

a. als de lidkaart van de lezer beschikbaar is: scan in de witte balk naast 
Lezersnummer/Barcode de barcode van de lidkaart in of steek de eID in de reader en 
druk op ctrl-h als je de eID als lidkaart gebruikt 

b. als de lidkaart van de lezer niet beschikbaar is: klik op de  naast de witte balk en 
zoek de lezer op a.d.h.v. zijn naam. De barcode van de lidkaart zal nadien 
automatisch ingeladen worden. 

 

6. Klik op OK. 

7. Op het scherm verschijnt een pop-up Reservatie plaatsen, waarin je een aantal velden kan 
aanpassen. Dit is echter niet strikt noodzakelijk: 

a. Op het subtabblad 2. Informatie gefilterd exemplaar kan je een vinkje zetten voor 
Enkel geselecteerd exemplaar. Als je voor documentreservering gekozen hebt en er 
meerdere exemplaren zijn die in aanmerking komen voor de reservatie, zal Aleph de 
reservatie in dit geval toch niet kopiëren naar de andere exemplaren.    

 

b. Op het subtabblad 1. Reservatie informatie: 

i. Opm. reservatie 1: hier kan je een opmerking noteren bij de reservatie 
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ii. Aanvraagdatum tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het 
ontvangen van het exemplaar is standaard 6 maanden. Als de lezer aangeeft 
dat deze periode korter of langer moet zijn, kan je de einddatum van de 
aanvraagperiode hier aanpassen 

iii. Afhaalplaats: als je bibliotheek filialen heeft en je toestaat dat lezers 
exemplaren van het ene filiaal afhalen in het andere filiaal (transitsysteem), 
kan je hier de afhaalplaats naar keuze van de lezer aanduiden 

 

iv. Prioriteit:  standaard is de prioriteit van een lezer ingesteld op 20 = normaal. 
Als je de lezer voorrang op iedereen wil geven, moet je de prioriteit 
veranderen naar 10 = hoog. Als je de lezer daarentegen steeds onderaan de 
wachtlijst wil doen belanden, verander je de prioriteit naar 30 = laag. 

 

 

8. Klik op OK. 
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  Foutboodschappen 

Er zijn verschillende redenen waarom zowel Aleph als de internetcatalogus kunnen 
weigeren een reservatie te plaatsen. 

Reservering mislukt. Het is niet toegestaan een 2e reservatie te plaatsen op hetzelfde 
exemplaar. (1125): per lezer mag er slechts 1 reservatie geplaatst worden op een 
exemplaar.  

Reservering mislukt. Het exemplaar mag niet gereserveerd worden, of het 
maximumaantal reserveringen is bereikt: als de lezer reeds gebruik gemaakt heeft 
van het max. aantal toegestane reservaties, zal een volgende reservatie niet meer 
doorgevoerd worden. Deze boodschap verschijnt ook als de leensoort niet mag 
gereserveerd worden (de limiet van 0 reservaties wordt dan overschreden) 

Reservering mislukt. Dit exemplaar is beschikbaar en kan uit het rek gehaald worden: 
het exemplaar is aanwezig in een bibliotheek die geen reservaties toestaat op 
beschikbare werken. 

Reservering mislukt. Een gelijkaardig exemplaar is beschikbaar en kan uit het rek 
gehaald worden 

Reservering mislukt. Het bibliotheeklidmaatschap moet verlengd worden: de lezer is 
een actief lid van de bibliotheek, maar hij moet zijn jaarlijks lidgeld betalen vooraleer 
hij weer gebruik kan maken van de diensten van de bibliotheek 

Reservering mislukt. Het is niet toegestaan een reservatie te plaatsen op een eigen 
openstaande uitlening.  

 

In de internetcatalogus kan de foutboodschap nooit omzeild worden. 

In de Aleph-client kan dit wel. Er zijn 2 mogelijke acties: 

Annuleren = de reservatie niet doorvoeren, de foutboodschap oplossen en nadien 
opnieuw proberen het exemplaar te reserveren 

Opheffen = de reservatie toch doorvoeren, ondanks de foutboodschap 

LET WEL!! De foutboodschappen op de exemplaren van andere PBS-bibliotheken 
mag je bij algemene afspraak nooit opheffen! Het uitleenreglement van andere 
PBS-bibliotheken moet steeds gerespecteerd worden! De reservatie ondanks 
foutboodschappen toch toestaan d.m.v. de knop Opheffen kan enkel bij 
uitzondering gebeuren voor de exemplaren van de eigen bibliotheek.  

 

 

10.4 Een reservatie wijzigen 

Zodra een reservatie werd geplaatst voor een bepaalde lezer, kan een bibliotheekmedewerker nog 
enkele gegevens aanpassen tot het exemplaar effectief op het reservatierek belandt: de afhaalplaats, 
de duur van de aanvraagperiode, de prioriteit en de opmerking bij de reservatie. Vanaf het moment 
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dat het exemplaar op het reservatierek werd geplaatst, zijn wijzigingen aan de reservatie niet meer 
mogelijk.  

Je kan een reservatie wijzigen vanuit het tabblad Exemplaar of vanuit het tabblad Lezers, afhankelijk 
van je uitgangspunt: ofwel ken je het exemplaar en wil je de reservatie op dit exemplaar wijzigen, 
ofwel vraagt de lezer je de reservatie in zijn naam aan te passen. 

10.4.1 Een reservatie wijzigen op vraag van de lezer 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken). Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding 
Reservaties.  

2. Selecteer rechts op het scherm het exemplaar waarvan je de reservatie wil aanpassen (= 
blauw doen oplichten). 

3. In het onderdeel Reservatie-informatie onderaan het scherm kan je 1 of meerdere van deze 
gegevens wijzigen: 

 

a. Opm. reservatie 1: hier kan je een opmerking noteren bij de reservatie 

b. Aanvraagdatum tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het 
ontvangen van het exemplaar is standaard 6 maanden. Als de lezer aangeeft dat 
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deze periode korter of langer moet zijn, kan je de einddatum van de 
aanvraagperiode hier aanpassen 

c. Afhaalplaats: als je bibliotheek filialen heeft en je toestaat dat lezers exemplaren van 
het ene filiaal afhalen in het andere filiaal, kan je hier de afhaalplaats naar keuze van 
de lezer aanduiden   

 

d. Prioriteit:  standaard is de prioriteit van een lezer ingesteld op 20 = normaal. Als je de 
lezer voorrang op iedereen wil geven, moet je de prioriteit veranderen naar 10 = 
hoog. Als je de lezer daarentegen steeds onderaan de wachtlijst wil doen belanden, 
verander je de prioriteit naar 30 = laag. 

 

4. Klik op Bewaren. 

10.4.2 Een reservatie wijzigen a.d.h.v. het exemplaar 

Werkwijze 

1. Zoek het exemplaar op a.d.h.v. de barcode of de bibliografische gegevens (zie supra 
hoofdstuk 3 Exemplaren opzoeken). 

2. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar . Bovenaan het scherm 
zie je, in het blauw, naast de exemplaarbalk, de titel van het exemplaar verschijnen. 
Standaard wordt je naar de Exemplarenlijst geleid, waarin alle exemplaren van alle PBS-
bibliotheken te zien zijn.  

3. Selecteer het juiste exemplaar van de juiste PBS-bibliotheek rechts op het scherm (= blauw 
doen oplichten). 

4. Klik nadien op de hoofding Reservaties links op het scherm. 
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5. In het onderdeel Reservatie-informatie onderaan het scherm kan je 1 of meerdere van deze 
gegevens wijzigen: 

 

a. Opm. reservatie 1: hier kan je een opmerking noteren bij de reservatie 

b. Aanvraagdatum tot: de periode waarbinnen de lezer geïnteresseerd is in het 
ontvangen van het exemplaar is standaard 6 maanden. Als de lezer aangeeft dat 
deze periode korter of langer moet zijn, kan je de einddatum van de 
aanvraagperiode hier aanpassen 

c. Afhaalplaats: als je bibliotheek filialen heeft en je toestaat dat lezers exemplaren van 
het ene filiaal afhalen in het andere filiaal, kan je hier de afhaalplaats naar keuze van 
de lezer aanduiden   

 

d. Prioriteit:  standaard is de prioriteit van een lezer ingesteld op 20 = normaal. Als je de 
lezer voorrang op iedereen wil geven, moet je de prioriteit veranderen naar 10 = 
hoog. Als je de lezer daarentegen steeds onderaan de wachtlijst wil doen belanden, 
verander je de prioriteit naar 30 = laag. 
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5. Klik op Bewaren. 

10.5 Een reservatie verwijderen 

Zodra een reservatie werd geplaatst voor een bepaalde lezer, kan deze nog verwijderd worden via de 
Aleph-client of de internetcatalogus tot het exemplaar effectief op het reservatierek belandt. Vanaf 
het moment dat het exemplaar op het reservatierek werd geplaatst, is een verwijdering enkel nog 
mogelijk door een bibliotheekmedewerker via de Aleph-client. Het reservatiegeld blijft in dat geval 
wel in de kas van de lezer staan en moet manueel door de bibliotheekmedewerker aangerekend of 
kwijtgescholden worden.  

Je kan een reservatie in de Aleph-client verwijderen vanuit het tabblad Exemplaar of vanuit het 
tabblad Lezers, afhankelijk van je uitgangspunt: ofwel ken je het exemplaar en wil je de reservatie op 
dit exemplaar verwijderen, ofwel vraagt de lezer je de reservatie in zijn naam te annuleren. 

10.5.1 Een reservatie verwijderen op vraag van de lezer 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken). Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding 
Reservaties.  

2. Selecteer rechts op het scherm het exemplaar waarvan je de reservatie wil verwijderen (= 
blauw doen oplichten).  

3. Klik op de knop Verwijderen. 

 

4. De pop-up Confirm delete verschijnt op het scherm, waarin je gevraagd wordt of je zeker 
bent dat je de reservatie wil verwijderen. 

 

5. Klik op Ja. 
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6. De pop-up Verwijder reservatie - Opm. voor lezer verschijnt op het scherm. Hierin kan je 
een reden opgeven voor de annulering, maar dit is niet verplicht. Klik daarna op OK. 

 

10.5.2 Een reservatie verwijderen a.d.h.v. het exemplaar  

Werkwijze 

1. Zoek het exemplaar op a.d.h.v. de barcode of de bibliografische gegevens (zie supra 
hoofdstuk 3 Exemplaren opzoeken). 

2. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar . Bovenaan het scherm 
zie je, in het blauw, naast de exemplaarbalk, de titel van het exemplaar verschijnen. 
Standaard wordt je naar de Exemplarenlijst geleid, waarin alle exemplaren van alle PBS-
bibliotheken te zien zijn.  

3. Selecteer het juiste exemplaar van de juiste PBS-bibliotheek rechts op het scherm (= blauw 
doen oplichten). 

4. Klik nadien op de hoofding Reservaties links op het scherm. 

5. Klik op Verwijderen. 

 

6. De pop-up Confirm delete verschijnt op het scherm, waarin je gevraagd wordt of je zeker 
bent dat je de reservatie wil verwijderen. 

 

7. Klik op Ja. 

8. De pop-up Verwijder reservatie - Opm. voor lezer verschijnt op het scherm. Hierin kan je 
een reden opgeven voor de annulering, maar dit is niet verplicht. Klik daarna op OK. 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

152 

 

 

 

10.6 Reservaties op uitgeleende exemplaren verwerken 

Werkwijze 

1. Het exemplaar is uitgeleend en de lezer brengt het nu terug naar de bibliotheek. Lever het 
exemplaar in. 

2. De pop-up Reservaties voor ingeleverd exemplaar verschijnt even op het scherm en 
verdwijnt daarna snel opnieuw. 

 

3. Automatisch worden er 2 documenten opgemaakt: het reservatieticket en de 
reservatiebrief. De brief wordt naar de lezer gemaild als deze een mailadres heeft 
opgegeven. Zoniet wordt de brief afgedrukt. Het reservatieticket wordt altijd afgedrukt en 
kan bij het exemplaar gevoegd worden voor je het op het reservatierek plaatst.  
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  Wat doe je als de pop-up Reservaties voor ingeleverd exemplaar niet 
         verschijnt?  

Als de pop-up niet verschijnt, worden er geen reservatiebrieven en reservatietickets 
opgemaakt.  

Je kan deze activeren door binnen de menubalk te klikken op 
Aleph/Opties/Inleveropties instellen. 

In de pop-up Inleveropties vastleggen moet je het bolletje voor Lijst van reservaties 
tonen aanvinken. 

 

 

 

10.7 Reservaties op beschikbare exemplaren verwerken  

Werkwijze 

1. Zodra er een reservatie geplaatst wordt op een beschikbaar exemplaar rolt er een 
reservatieticket uit de ticketprinter om de bibliotheekmedewerkers hierop te attenderen. 

2. Haal het exemplaar zo snel mogelijk uit het rek. Zolang je de reservatie niet verwerkt, kan 
een andere lezer het exemplaar proberen te ontlenen. 

4. Lever het exemplaar in. 

5. Op het scherm verschijnt de boodschap dat het exemplaar niet uitgeleend is. Klik op OK. 
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6. De pop-up Reservaties voor ingeleverd exemplaar verschijnt even op het scherm en 
verdwijnt daarna snel opnieuw. 

 

7. Automatisch worden er 2 documenten opgemaakt: het reservatieticket en de 
reservatiebrief. De brief wordt naar de lezer gemaild als deze een mailadres heeft 
opgegeven. Zoniet wordt de brief afgedrukt. Het reservatieticket wordt altijd afgedrukt en 
kan bij het werk gevoegd worden voor je het op het reservatierek plaatst.  

 

  Alternatieve workflow voor het opmaken van een reservatiebrief en    
                     reservatieticket 
 
I.p.v. het exemplaar in te leveren, kan je ook manueel de opdracht geven de 
reservatiebrief en het reservatieticket af te drukken. LET WEL! Omdat de brief uit een 
A4-printer moet rollen en het ticket uit een ticketprinter, is het belangrijk dat je de 
documenten niet automatisch afdrukt, maar via voorbeeldweergave eerst een 
printer kiest. 
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1. Klik met de rechtermuisknop op het  rechtsonder het scherm. 
 
2. Kies voor de optie Voorbeeldweergave. 
 
3. Scan de barcode van het exemplaar in in de exemplaarbalk. Automatisch kom je in 
het tabblad Exemplaar op de Exemplarenlijst terecht.  
 
4. Selecteer het juiste exemplaar en klik op de hoofding Reservaties links op het 
scherm.  
 
5. Klik op de knop Brief rechts op het scherm. De reservatiebrief wordt eerst getoond 
op het scherm, waarna je via de knop Afdrukken kan kiezen voor een printer.   

 
 
6. Klik op de knop Naar lezer rechts op het scherm.  
 
7. De hoofding Reservaties op het tabblad Lezers wordt getoond. Selecteer het juiste 
exemplaar en klik op de knop Afdrukken rechts op het scherm. 
 
8. Het reservatieticket wordt eerst getoond op het scherm, waarna je via de knop 
Afdrukken kan kiezen voor een printer. 
 
9. Verander de printerconfiguratie opnieuw van Voorbeeldweergave naar 
Onmiddellijk afdrukken. 
 
Zodra de brief eenmaal afgedrukt werd, kan deze niet opnieuw opgevraagd worden. 
Het ticket kan onbeperkt opgevraagd worden. 
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11 Lezersadministratie (Basis) 

 

 

11.1 Algemene principes i.v.m. lezersadministratie binnen het 
Bibliotheeknet Vlaams-Brabant 

Binnen het Bibliotheeknet Vlaams-Brabant geldt de afspraak dat lezers met 1 lidkaart terecht kunnen 
in alle PBS-bibliotheken. Een lezer hoeft dus geen aparte lidkaart meer op zak te hebben voor de 
verschillende bibliotheken. Dit impliceert verschillende zaken:  

1. elke lezer mag slechts eenmaal in de lezersdatabank voorkomen 

2. elk lezersrecord in de databank bevat administratieve gegevens die voor alle PBS-
bibliotheken gelden, bijv. naam, barcode van de lidkaart, adresgegevens, enz. Een 
doorgevoerde wijziging aan deze gegevens in 1 PBS-bibliotheek is dadelijk ook van kracht in 
alle andere PBS-bibliotheken.  

3. elke lezer die zich inschrijft in een PBS-bibliotheek, is ook een 'potentiële lezer' voor de 
andere PBS-bibliotheken. Echter, pas als de lezer effectief meldt aan een andere PBS-
bibliotheek dat hij ook in deze bibliotheek verrichtingen wil doen, wordt hij ook in deze 
bibliotheek bij de actieve lezers geteld. In elke PBS-bibliotheek telt enkel het eigen 
uitleenreglement. 

4. de vervaldatum van het lidmaatschap van een lezer is in alle PBS-bibliotheken hetzelfde 

5. het lidmaatschap van een lezer moet eenmaal per jaar in een PBS-bibliotheek vernieuwd 
worden. De lezer kiest zelf in welke PBS-bibliotheek hij dit laat doen. Enkel deze bibliotheek 
mag lidgeld innen. De andere PBS-bibliotheken waarvan de lezer lid is, mogen dit lidgeld 
nadien niet meer ontvangen.   

 

 

11.2 Welke administratieve lezersgegevens vind ik waar terug in het 
tabblad Lezers? 

In het tabblad Lezers kan je zowel de administratieve als de circulatie-gerelateerde gegevens van een 
lezer raadplegen en/of bewerken: 
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1. Lezersactiviteit: 

a. hoofding Uitleningen: de exemplaren die een lezer in leen heeft in alle PBS-
bibliotheken 

b. hoofding Kastransacties: de openstaande, betaalde en kwijtgescholden 
kastransacties van de lezer in je eigen bibliotheek 

c. hoofding Reservaties: de openstaande reservaties van de lezer in alle PBS-
bibliotheken 

d. hoofding Circulatielogboek: een chronologisch logboek van alle circulatie-
activiteiten van de lezer (tijdstip uitleen exemplaar, tijdstip inlevering exemplaar, 
vertrekuur rappel, vertrekuur attendering, tijdstip betaling kastransactie,...)  

g. Circulatie samenvatting: een statistisch overzicht van het aantal uitleningen, 
inleveringen, reservaties en verleningen door de lezer, plus het aantal exemplaren 
die verloren werden of zogezegd ingeleverd. In álle PBS-bibliotheken, binnen een 
zelf gekozen periode.  

e. Fotokopieaanvragen-IBLaanvragen-Volmachten-Leeszaalaanvragen-Circulatielijst-
Inkijkaanvragen-Titelaanvraag: niet van toepassing 

2. Lezersregistratie: 

a. Globale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer die voor alle PBS-
bibliotheken hetzelfde zijn (barcode, naam,...) 

b. Lokale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer per bibliotheek 
(lezersstatus,...) 

c. Adresinformatie: het adres of de adressen van de lezer 

d. Bijkomende IDs: het rijksregisternummer 

De circulatiegerelateerde lezersgegevens die je kan terugvinden onder Lezersactiviteit, kwamen 
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reeds aan bod tijdens de voorgaande hoofdstukken.  

In dit hoofdstuk wordt er gefocust op de administratieve gegevens onder Lezersregistratie. 

11.2.1 Globale lezersinformatie 

 

Globale lezersgegevens zijn gegevens die gelden voor alle PBS-bibliotheken.  

Binnen de hoofding Globale lezersinformatie, in het subtabblad Globale lezerdetails, kan je de 
volgende algemene gegevens over een lezer terugvinden: 

1. Datum creatie = datum waarop het globale lezersrecord werd aangemaakt in de databank = 
dag waarop de lezer voor het eerst ingeschreven werd als lid in een PBS-bibliotheek 

2. Datum wijzigen = datum waarop een bibliotheekmedewerker wijzigingen aanbracht aan het 
globale lezersrecord, bijv. verbetering van de geboortedatum 

3. Lezersnummer: dit is ofwel het lezersnummer dat de lezer had in een PBS-bibliotheek voor 
zijn gegevens geconverteerd werden naar Aleph, ofwel een nummer dat door Aleph 
gegenereerd wordt bij de eerste inschrijving van de lezer in een PBS-bibliotheek  

4. Barcode = barcode van de PBS-lidkaart 

5. Pincode/Barcodecontrole = paswoord van de lezer voor de internetcatalogus 

6. Naam 

7. Geboortedatum 

8. Thuisbibliotheek: de PBS-bibliotheek waar de lezer zich voor het eerst inschreef als lid.  



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

159 

9. Taal: ENG (=Nederlands) 

10. Briefaanhef-Titel-Geslacht-Geboorteplaats-IBL bibliotheek-Totale limiet IBL-Actieve limiet 
IBL-Limiet titelaanvragen-Budget-Profiel-Nr. volmachtgever-Nr. gemachtigde-Type volmacht-
Dispatchbibliotheek-Toestemming gegevensexport-Mail attachment-Brieven naar lezer 
versturen-SMS naar lezer versturen: niet van toepassing 

 

  Wat betekent een rood kruis over de foto van een lezer?  

Lezers met achterstallige uitleningen kunnen na een aantal gewone boetebrieven 
een aangetekende brief verkrijgen die verstuurd wordt door de stad/gemeente en 
opgemaakt wordt m.b.v. de service custom 69 Lokaal bestuur. In deze brief wordt 
gedreigd met ernstige sancties, de lezer wordt gevraagd de volledige aankoopprijs 
van het exemplaar te betalen, de lezer wordt geblokkeerd in de bibliotheek en om  
het wangedrag visibel te maken, krijgt de lezer een rood kruis over zijn foto. Op deze 
manier zijn alle PBS-bibliotheken verwittigd dat het raadzaam kan zijn om deze lezer 
geen nieuwe uitleningen toe te staan. 

 

11.2.2 Lokale lezersinformatie 

Lokale lezersgegevens zijn gegevens die gelden per bibliotheek.  

Elke lezer in de PBS-databank is een 'potentiële lezer' voor alle PBS-bibliotheken. Pas als de lezer 
effectief meldt aan een PBS-bibliotheek dat hij ook in deze bibliotheek verrichtingen wil doen, wordt 
hij ook in deze bibliotheek bij de actieve lezers geteld. In elke PBS-bibliotheek telt enkel het eigen 
uitleenreglement. 
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Een lezer die niet actief is in een PBS-bibliotheek, heeft in deze bibliotheek geen lokaal lezersrecord. 

Een lezer die actief is in een PBS-bibliotheek, heeft in deze bibliotheek een lokaal lezersrecord. Deze 
lezers zijn te herkennen aan de aanwezigheid van: 

1. een lokale lezersstatus = categorie waartoe de lezer behoort in de bibliotheek 

2. een vervaldatum van de lezersregistratie 

3. een laatste activiteit = laatste datum waarop de lezer een actie verrichtte in de bibliotheek 
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Als je binnen de hoofding Lokale lezersinformatie het lokaal record van een bibliotheek selecteert, 
verschijnen onderaan het scherm 3 subtabbladen: Lokale lezersdetails, Lokale blokkeringen en opm. 
en Lokale lezersrechten.  

Voor het subtabblad Lokale blokkeringen en opm.: zie infra Hoofdstuk 12 over lezers blokkeren. 

Het subtabblad Lokale lezersdetails bevat de volgende gegevens: 

1. Lezersnummer: dit is ofwel het lezersnummer dat de lezer had in een PBS-bibliotheek voor 
zijn gegevens geconverteerd werden naar Aleph, ofwel een nummer dat door Aleph 
gegenereerd wordt bij de eerste inschrijving van de lezer in een PBS-bibliotheek  

2. Barcode: barcode van de PBS-lidkaart 

3. Naam 

4. Deelbibliotheek: PBS-bibliotheek wiens lokaal record je selecteerde 

5. Lezersstatus: categorie waartoe de lezer behoort in de PBS-bibliotheek wiens lokaal record je 
selecteerde 

6. Vervaldatum: de geldigheidsdatum van de inschrijving in de PBS-bibliotheek wiens lokaal 
record je selecteerde 

7. Lezerstype: 01 = man, 02 = vrouw, blanco = geen geslacht 

8. Fotokopieën: steeds C = ja 

9. Schuldlimiet: het maximale bedrag dat de lezer verschuldigd mag zijn aan de PBS-bibliotheek 
wiens lokaal record je selecteerde. Als het bedrag deze limiet overschrijdt, wordt de lezer 
geblokkeerd. 

10. Titel- Registratiedatum -OPAC-annotatie: niet van toepassing 
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In het subtabblad Lokale lezersrechten kan je nagaan of bepaalde parameters binnen het 
uitleenreglement van toepassing zijn op de lezer of niet: 

1. Uitlening: mag de lezer uitlenen ja of nee? 

2. Verlenging: mag de lezer de uitleentermijn van uitgeleende exemplaren verlengen ja of nee? 

3. Reservatie: mag de lezer reserveren ja of nee? 

4. Meervoudige reservatie: mag de lezer meerdere reservaties plaatsen op hetzelfde werk ja of 
nee? 

5. Controles nodig?: moet er gecontroleerd worden of de lezer geblokkeerd is (omwille van een 
ongeldig lidmaatschap, overschrijden van de schuldlimiet, enz.) ja of nee? = moet de lezer 
tegengehouden worden aan de balie bij een blokkering ja of nee? 

6. Recht tot opheffen: mag het uitleenreglement tijdelijk opgeheven worden voor deze lezer ja 
of nee? = mag er voor deze lezer op de knop Opheffen geklikt worden? 

7. Laattijdig inleveren negeren: ja = er worden geen boetes aangerekend voor deze lezer 

8. Reservatie beschikbaar exemplaar: mag de lezer een reservatie plaatsen op een beschikbaar 
exemplaar ja of nee? 

9. Magazijnaanvraag plaatsen-Fotokopieaanvraag-Inkijkaanvraag plaatsen-Openingsuren 
negeren inkijkaanvr.-Versnelde catalografie aanvragen: niet van toepassing 
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11.2.3 Adresinformatie 

De adresinformatie is een globaal gegeven. De adressen die je in deze hoofding aantreft voor lezers, 
zijn dus degene die door alle PBS-bibliotheken gebruikt wordt.  

Er bestaan 2 types adressen: 

1. type 2 = voorkeursadres voor brieven/mails bijv. kotadres van een student, werkadres 

2. type 1 = 2e adres bijv. domicilie-adres van een student 

Als er geen type 2 adres ingevuld werd bij een lezer, maar wel een type 1, worden brieven naar het 
type 1 adres gestuurd. 

 

Per adres wordt de volgende informatie getoond: 

1. Naam: in het formaat Voornaam Familienaam 

2. Adres: er worden 4 regels voorzien. De postcode en de naam van de gemeente/stad staan 
steeds in de 2e regel. 

3. E-mail: er kunnen meerdere e-mailadressen ingegeven worden als deze gescheiden worden 
door een ; 

4. GSM 

5. Telefoon (1) - Telefoon (4): er kunnen 4 verschillende telefoonnummers bewaard worden  

6. Geldig van - tot = de geldigheidsduur van het adres. Standaard moet de 'datum tot' op 
31/12/2099 staan. 

7. Adrestype: 02 (voorkeursadres) of 01 (2eadres) 

8. Postcode: niet van toepassing  
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11.2.4 Bijkomende Ids 

Je kan de eID gebruiken als lidkaart als je lokaal bestuur hiertoe gemachtigd is. In dit geval dient het 
rijksregisternummer van de lezer als identificatiemiddel in Aleph. Dit rijksregisternummer is een 
globaal gegeven en kan teruggevonden worden in de hoofding Bijkomende Ids.   

Voor het rijksregisternummer wordt de volgende informatie getoond: 

1. Type ID: dit moet 02 zijn 

2. Controletype: dit moet 00 zijn  

3. Status: dit moet AC Actief zijn  

4. Waarde ID: hier wordt het rijksregisternummer bijgehouden  

5. Pincode: dit moet 1234 zijn  
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  Wat gebeurt er met de lezersgegevens tijdens de conversie? 

Tijdens de conversie van de lezersdatabank uit Vubis/Brocade/enz naar Aleph zal er 
steeds eerst nagegaan worden of een lezer reeds aanwezig is in de PBS-databank. Als 
de naam en de geboortedatum van de lezer in beide databanken hetzelfde zijn, 
wordt de lezer beschouwd als identiek. 

Als de lezer nog niet aanwezig is in de databank, wordt deze toegevoegd als nieuwe 
lezer. Als deze wel reeds aanwezig is in de databank, worden de gegevens van de 
databank behouden en ev. aangevuld met deze uit Vubis/Brocade/enz. 

 

Als een lezer nog niet aanwezig is in de databank = de lezer wordt toegevoegd aan 
Aleph 

GLOBALE LEZERSINFORMATIE 

Datum van creatie = conversiedatum 

Lezersnummer = lezersnummer uit Vubis/Brocade/enz., voorafgegaan door de eerste 
3 letters van de bibliotheek  

Barcode = AAA+9 karakters 

Pincode/barcodecontrole = familienaam in hoofdletters zonder spaties of speciale 
tekens 

Naam = overname uit Vubis/Brocade/enz. 

Geboortedatum = overname uit Vubis/Brocade/enz. 

Thuisbibliotheek = de bibliotheek waarvan de gegevens geconverteerd worden 

LOKALE LEZERSINFORMATIE 
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De lezer krijgt een lokaal record in de bibliotheek 

Lezersstatus en Lokale lezersrechten: volgens uitleenreglement 

Vervaldatum: overname uit Vubis/Brocade/enz. 

ADRESINFORMATIE 

overname uit Vubis/Brocade/enz. (type 2) 

 

Als een lezer wel aanwezig is in de databank = enkele gegevens worden toegevoegd 
aan Aleph 

GLOBALE LEZERSINFORMATIE 

Datum van creatie = conversiedatum van eerder geconverteerde bibliotheek 

Lezersnummer = lezersnummer uit Vubis/Brocade/enz., voorafgegaan door de eerste 
3 letters van de eerder geconverteerde bibliotheek --> lezersnummer van de nieuwe 
bibliotheek gaat verloren! 

Barcode = AAA+9 karakters OF barcode van de PBS lidkaart die de lezer ondertussen 
kreeg 

Pincode/barcodecontrole = familienaam in hoofdletters zonder spaties of speciale 
tekens OF paswoord dat de lezer ondertussen zelf koos via de internetcatalogus 

Naam = naam die aanwezig was in Aleph 

Geboortedatum = datum die aanwezig was in Aleph 

Thuisbibliotheek = de eerder geconverteerde bibliotheek --> dit is dus geen criterium 
voor actieve lezers! 

LOKALE LEZERSINFORMATIE 

De lezer krijgt een lokaal record in de nieuwe bibliotheek 

Lezersstatus en Lokale lezersrechten: volgens uitleenreglement 

Vervaldatum: de vervaldatum in Aleph en deze van de nieuwe bibliotheek worden 
vergeleken. Degene het verst in de toekomst wordt gekozen 

ADRESINFORMATIE 

het bestaande Aleph-adres wordt behouden, het adres uit Vubis/Brocade/enz. gaat 
verloren! 
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  Hoe wordt de vervaldatum voor alle lokale lezersrecords      
             gelijkgeschakeld?  

Het is een basisprincipe binnen PBS dat de vervaldatum van het lidmaatschap van 
een lezer in alle PBS-bibliotheken hetzelfde moet zijn. Een lezer betaalt immers 
lidgeld in een bepaalde PBS-bibliotheek voor 1 jaar en mag hiermee in elke PBS-
bibliotheek werken uitlenen of reserveren gedurende dat jaar zonder opnieuw 
lidgeld te moeten betalen. Als de vervaldatum van het lidmaatschap van een lezer 
verschillend zou zijn per bibliotheek, zou het onmogelijk zijn voor een bibliotheek om 
correct te evalueren of er nog lidgeld mag aangerekend worden of niet. Een 
gelijkgeschakelde vervaldatum is binnen PBS dus essentieel.  

Echter, de vervaldatum van het lidmaatschap van de lezer is binnen Aleph geen 
onderdeel van de globale lezersinformatie, maar van de lokale lezersinformatie. In  
theorie is het m.a.w. niet toegestaan dat het lidmaatschap op andere momenten 
vervalt in de verschillende bibliotheken, maar in de praktijk is het wel mogelijk dat elk 
lokaal lezersrecord van een bepaalde lezer over een andere vervaldatum beschikt.  

Om dit te omzeilen werd de volgende werkwijze uitgewerkt: het lokale Aleph-record 
van een lezer bevat de enige juiste vervaldatum. Deze datum wordt 's nachts 
gekopieerd naar alle lokale lezersrecords van alle PBS-bibliotheken waarvan een lezer 
lid is. Het is de verantwoordelijkheid van elke PBS-bibliotheek om deze vervaldatum 
van het Aleph-record aan te passen als dit nodig is!  

 

 

  3 belangrijke vervaldata 

Zoals in de tip hierboven werd uitgelegd, is de vervaldatum van het Aleph-record 
bepalend. Deze bevat de enige juiste informatie en moet dus steeds verlengd worden 
als hij in het verleden valt.  

Naast de datum van het Aleph-record is het belangrijk de datum van nog 2 andere 
lokale records te bewerken: 

1. het eigen lokale record: deze datum bepaalt of een lezer op de dag van de 
aanpassing van de vervaldatum in het Aleph-record kan gebruik maken van de 
diensten van de bibliotheek of niet.  

2. het PBS bibliotheken-record: deze datum bepaalt of een lezer op de dag van de 
aanpassing van de vervaldatum in het Aleph-record kan gebruik maken van Mijn 
bibliotheek en de RFID-diensten van de bibliotheek of niet.  
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11.3 Een (geconverteerde) lezer een nieuwe PBS-lidkaart geven 

Alle lezers die nog niet aanwezig waren in de lezersdatabank van Aleph tijdens de conversie van een 
lezersbestand, werden toegevoegd als nieuwe lezers. Deze lezers kregen een voorlopige barcode die 
bestaat uit AAA + 9 karakters. Lezers met een dergelijke barcode moeten allen een officiële PBS-
lidkaart krijgen. Ook als een lezer reeds beschikte over een PBS-lidkaart, maar deze verloor, geldt 
deze werkwijze. 

 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. diens naam of diens adres 
(zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

3. Ga in het veld Barcode staan en selecteer de volledige barcode (= blauw doen oplichten). 

 

4. Scan de barcode van een PBS-lidkaart in. 

5. Klik op Bewaren. 

 

6. [Als de lezer reeds een PBS-lidkaart had, maar deze verloor, waardoor je ze moest vervangen, 
kan je hier in kosten voor aanrekenen. (zie hiervoor het hoofdstuk over Kastransacties, 
onderdeel Manueel een kastransactie maken] 

7. Als je de eID wil gebruiken als lidkaart, dien je ook nog het rijksregisternummer toe te 
voegen d.m.v. een macro. Steek de eID in de reader, ga op de hoofding Bijkomende IDs 
staan en druk op ctrl-m. 
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11.4 Een lezer actief lid maken van je bibliotheek 

Elke lezer in de PBS-databank is een 'potentiële lezer' voor alle PBS-bibliotheken. Pas als de lezer 
effectief meldt aan een PBS-bibliotheek dat hij ook in deze bibliotheek verrichtingen wil doen, wordt 
hij ook in deze bibliotheek bij de actieve lezers geteld. Hiertoe moet de bibliotheek aan deze lezer 
een lokaal record geven.  

 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie. 

3. Selecteer het lokale record van je eigen (hoofd)bibliotheek (= blauw doen oplichten). 

 

4. In het subtabblad Lokale lezerdetails, onderaan het scherm, vul je de volgende gegevens in: 

a. lezersstatus: klik op het  en kies de juiste categorie uit het keuzemenu 

b. lezerstype: klik op het  en kies het juiste geslacht uit het keuzemenu. Voor 
instellingen, organisaties,... kan je dit veld ook blanco laten. 
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5. Klik op Standaarden en nadien op Bewaren.  

 

6. Bovenaan het scherm verschijnt nu naast de naam van je bibliotheek de lezersstatus die je 
koos en een vervaldatum van het lidmaatschap. 

 

7. Kijk naar de vervaldatum van het Aleph-record!  

a. deze datum ligt in de toekomst: je hoeft in dit geval niets te doen 

b. deze datum ligt in het verleden: selecteer het Aleph-record (=blauw doen oplichten) 
en klik onderaan het scherm op Standaarden en nadien op Bewaren.  
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8. Selecteer tenslotte het record PBS-bibliotheken en klik onderaan het scherm op 
Standaarden en nadien op Bewaren. 

9. 's Nachts zal de vervaldatum uit het Aleph-record gekopieerd worden naar alle andere 
onderliggende lokale records. 

10. In het geval er lidgeld werd aangerekend aan de lezer, moet je dit afhankelijk van de 
vervaldatum in het Aleph-record door de lezer laten betalen of het kwijtschelden: 

a. vervaldatum in het Aleph-record ligt in de toekomst = lidgeld kwijtschelden 

b. vervaldatum in het Aleph-record lag in het verleden = je paste zelf de datum aan = 
lidgeld laten betalen 

 

 

11.5 Het lidmaatschap van een lezer verlengen 

Het is een basisprincipe binnen PBS dat de vervaldatum van het lidmaatschap van een lezer in alle 
PBS-bibliotheken hetzelfde moet zijn. Een lezer betaalt immers lidgeld in een bepaalde PBS-
bibliotheek voor 1 jaar en mag hiermee in elke PBS-bibliotheek werken uitlenen of reserveren 
gedurende dat jaar zonder opnieuw lidgeld te moeten betalen. Als de vervaldatum van het 
lidmaatschap van een lezer verschillend zou zijn per bibliotheek, zou het onmogelijk zijn voor een 
bibliotheek om correct te evalueren of er nog lidgeld mag aangerekend worden of niet. Een 
gelijkgeschakelde vervaldatum is binnen PBS dus essentieel.  

Het lokale Aleph-record van een lezer bevat de enige juiste vervaldatum van diens lidmaatschap. 
Deze datum wordt 's nachts gekopieerd naar alle lokale lezersrecords van alle PBS-bibliotheken 
waarvan een lezer lid is. Een verlenging van het lidmaatschap van een lezer houdt dus m.a.w. 
vooral een verlenging van de vervaldatum van het lidmaatschap in het lokale Aleph-record in. 
Opdat de lezer op de dag van de verlenging dadelijk activiteiten zou kunnen verrichten in de PBS-
bibliotheek die de verlenging doorvoert én in Mijn bibliotheek, is het belangrijk dat ook de 
vervaldatum van het lidmaatschap in de eigen bibliotheek én van het record PBS-bibliotheken 
verlengd wordt.  

Voor deze handeling bestaat een werkwijze met en een werkwijze zonder macro. Een macro is een 
klein computerprogrammaatje dat gedefinieerd is binnen een ander programma, in ons geval 
Aleph500. De taak van een macro is om de werking van het andere programma te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door de automatisering van een aantal handelingen. De werkwijze zonder macro is dus 
langer en vergt meer manuele acties van de bibliotheekmedewerker dan deze met macro, aangezien 
de macro enkele manuele handelingen van de bibliotheekmedewerker overneemt.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
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11.5.1 Het lidmaatschap verlengen zonder macro 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie. 

3. Selecteer het lokale record van je eigen (hoofd)bibliotheek (= blauw doen oplichten). 

4. Klik onderaan het scherm op Standaarden en nadien op Bewaren. 

 

5. Bovenaan het scherm verschijnt nu naast de naam van je bibliotheek de nieuwe vervaldatum 
van het lidmaatschap (= dag van vandaag + 1 jaar). 

 

6. Selecteer het lokale Aleph-record bovenaan het scherm (= blauw doen oplichten). 

 

7. Klik opnieuw onderaan het scherm op Standaarden en nadien op Bewaren. 

8. Bovenaan het scherm verschijnt nu in het Aleph-record de nieuwe vervaldatum van het 
lidmaatschap (= dag van vandaag + 1 jaar). 
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9. Selecteer tenslotte het record PBS-bibliotheken en klik onderaan het scherm op 
Standaarden en nadien op Bewaren. 

10. 's Nachts zal de vervaldatum uit het Aleph-record gekopieerd worden naar alle andere 
onderliggende lokale records. 

11. In het geval er lidgeld werd aangerekend aan de lezer, mag je dit door de lezer laten betalen.  

11.5.2 Het lidmaatschap verlengen met macro 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie. 

3. Selecteer het lokale record van je eigen (hoofd)bibliotheek (= blauw doen oplichten). 

4. Druk op ctrl-W. De volgende handelingen gebeuren nu automatisch: 

a. de vervaldatum in het eigen lokale record wordt aangepast (dag van vandaag + 1 
jaar) 

b. de vervaldatum in het Aleph-record wordt aangepast (dag van vandaag + 1 jaar) 

c. de vervaldatum in het PBS bibliotheken-record wordt aangepast (dag van vandaag + 
1 jaar) 

5. 's Nachts zal de vervaldatum uit het Aleph-record gekopieerd worden naar alle andere 
onderliggende lokale records. 

6. In het geval er lidgeld werd aangerekend aan de lezer, mag je dit door de lezer laten betalen.  
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  Druk niet op de knop verlengen!  

  

De procedure om het lidmaatschap van een lezer te verlengen lijkt nogal omslachtig. 
Zeker als je een knopje Verlengen ziet blinken bovenaan rechts op je scherm. Toch is 
het niet aangeraden deze knop te gebruiken. 

Als je de werkwijze volgt die we hierboven beschreven, wordt de vervaldatum van 
het lidmaatschap van een lezer als volgt berekend: dag van vandaag + 1 jaar. Dit is 
correct. Vanaf vandaag mag een lezer opnieuw een jaar lang van de diensten van de 
bibliotheek gebruik maken. 

Als je op de knop Verlengen klikt, wordt de vervaldatum van het lidmaatschap van 
een lezer echter als volgt berekend: oude vervaldatum + 1 jaar. Dit is niet correct, 
aangezien dit niet garandeert dat de lezer opnieuw een jaar lang actief lid kan zijn 
van de bibliotheek. 

Bijv.  

dag van vandaag = 13-04-2012 

oude vervaldatum = 07-05-2009 --> de nieuwe vervaldatum wordt 07-05-2010 m.b.v. 
de knop Verlengen = nog steeds een datum in het verleden; zelfs als er 3 keer op de 
knop wordt gedrukt en de datum uiteindelijk 07-05-2013 wordt, is dit niet correct, 
want 07-05-2013 = dag van vandaag + 1 jaar en 24 dagen (de lezer betaalt voor een 
jaar, maar kan 24 dagen meer de diensten van de bibliotheek gebruiken) 

Bijv.  

Dag van vandaag = 13-04-2012 

oude vervaldatum = 01-01-2012 --> de nieuwe vervaldatum wordt 01-01-2013 m.b.v. 
de knop Verlengen = dag van vandaag + 8 maanden en 18 dagen (de lezer betaalt 
voor een jaar, maar kan bijna 4 maanden minder lang de diensten van de bibliotheek 
gebruiken) 
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Enkele dagen voor het verstrijken van het lidmaatschap van een lezer, ontvangt 
deze een automatische mail die hem of haar hiervan op de hoogte brengt. Op deze 
manier kan de lezer de verlenging tijdig laten doorvoeren en loopt hij of zij niet het 
risico dat bepaalde diensten na een paar dagen niet meer mogelijk zullen zijn 
(reserveren, uitleentermijn van exemplaren in leen verlengen,...). De bibliotheek 
hoeft deze mail niet zelf te versturen.   

 

   

De vervaldatum van het lidmaatschap van jongeren is automatisch de dag van hun 
18e verjaardag. Tot een jongere 18 wordt, zal deze dus nooit het bericht ontvangen 
dat zijn of haar lidmaatschap verstreken is.  

 

 

11.6 Een nieuwe lezer inschrijven 

Als een lezer nog niet aanwezig is in de PBS-databank mag je deze uiteraard toevoegen. Voor deze 
handeling bestaat een werkwijze met en een werkwijze zonder macro. Het is eveneens mogelijk de 
lezer in te schrijven m.b.v. diens eID. 

Een macro is een klein computerprogrammaatje dat gedefinieerd is binnen een ander programma, in 
ons geval Aleph500. De taak van een macro is om de werking van het andere programma te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door de automatisering van een aantal handelingen. De werkwijze 
zonder macro is dus langer en vergt meer manuele acties van de bibliotheekmedewerker dan deze 
met macro, aangezien de macro enkele manuele handelingen van de bibliotheekmedewerker 
overneemt. 

11.6.1 Een nieuwe lezer inschrijven zonder macro 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. diens naam of diens adres 
(zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Pas als je de lezer niet terugvindt (ook niet onder naamsvarianten of onder een oud adres, 
enz.) mag je een nieuw lezersrecord aanmaken. In alle andere gevallen wordt de voorkeur 
gegeven aan het bijwerken van een bestaand lezersrecord! 

3. Klik binnen de pop-up Lezerslijst op de knop Lezer creëren OF druk op het icoon  rechts op 
het scherm. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
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4. De pop-up Lezersregistratieformulier verschijnt op het scherm. Hierin moet je de volgende 
gegevens invullen:  

a. Naam: in het formaat familienaam, voornaam 

b. Barcodecontrole: geef de familienaam van de lezer in zonder spaties of speciale 
tekens vb. VANDERAA i.p.v. van der Aa 

c. Pincode: geef de familienaam van de lezer in zonder spaties of speciale tekens vb. 
VANDERAA i.p.v. van der Aa 

d. Adres: vul in de eerste regel de straatnaam en het huisnummer in, en in de tweede 
regel de postcode en de gemeente 

e. E-mail: er kunnen meerdere e-mailadressen ingegeven worden als deze gescheiden 
worden door een ; 

f. Geboortedatum: overschrijf de 00/00/0000 manueel of klik op het  en kies in de 
kalender een datum. 

 

g. Telefoon 1: bijv. het nummer van een vast toestel thuis 

h. Telefoon 2: bijv. het nummer van een vast toestel op het werk 

i. GSM 
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j. STANDAARDWAARDE Deelbibliotheek lezer: klik op het  en selecteer in het 
keuzemenu je eigen hoofdbibliotheek (niet een filiaal!) 

 

k. Lezersstatus: klik op het  en selecteer in het keuzemenu de juiste lezersstatus 

 

l. M/V: klik op het  en selecteer het juiste geslacht uit het keuzemenu. Voor 
instellingen, organisaties,... kan je dit veld ook blanco laten. 

m. STANDAARDWAARDE Taal: klik op het  en selecteer ENG uit het keuzemenu 

 

n. STANDAARDWAARDE Thuisbibliotheek: klik op het  en selecteer in het 
keuzemenu de bibliotheek waar  de lezer zich inschrijft. Dit kan de hoofdbibliotheek 
zijn of een filiaal. 

o. Barcode: scan in dit veld de barcode van een PBS-lidkaart in 
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5. Klik op Bewaren. 

6. In het geval er lidgeld werd aangerekend aan de lezer, mag je dit door de lezer laten betalen.  

7. Als je de eID wil gebruiken als lidkaart, dien je ook nog het rijksregisternummer toe te 
voegen d.m.v. een macro. Steek de eID in de reader, ga op de hoofding Bijkomende IDs 
staan en druk op ctrl-m. 

 

  Workflow inkorten door gegevens te bewaren als standaardwaardes 

In Aleph is het in invulformulieren mogelijk om enkele gegevens vast te leggen als 
standaardwaardes. Dit betekent dat deze gegevens al ingevuld zullen zijn in het 
invulformulier als je het een volgende keer opent en je ze dus niet telkens opnieuw 
manueel moet intypen.  

In de pop-up Lezersregistratieformulier kunnen de volgende gegevens als 
standaardwaarde opgeslaan worden:  Deelbibliotheek lezer, Taal en Thuisbibliotheek. 

Werkwijze 
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1. Open de pop-up en vul de juiste waardes in in deze velden.  

2. Klik op de knop . Aleph zal je vragen of je de standaardwaarden zeker 
wil bewaren. Klik op Ja. 

 

  Een kalender aanklikken en desactiveren 

Als je de inleverdatum hebt proberen te wijzigen a.d.h.v. de kalender en je krijgt deze 
kalender nadien niet meer van je scherm af, moet je op de knop Escape drukken op 
je toetsenbord (Esc).  

11.6.2 Een nieuwe lezer inschrijven met macro 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. diens naam of diens adres 
(zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Pas als je de lezer niet terugvindt (ook niet onder naamsvarianten of onder een oud adres, 
enz.) mag je een nieuw lezersrecord aanmaken. In alle andere gevallen wordt de voorkeur 
gegeven aan het bijwerken van een bestaand lezersrecord! 

3. Klik binnen de pop-up Lezerslijst op de knop Lezer creëren OF druk op het icoon  rechts op 
het scherm. 

 

4. De pop-up Lezersregistratieformulier verschijnt op het scherm. Hierin moet je de volgende 
gegevens invullen:  
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a. Naam: in het formaat familienaam, voornaam. Typ de naam van de lezer in en druk 
op ctrl-N. Het paswoord van de lezer wordt automatisch ingevuld in de vulden 
Barcodecontrole en Pincode.  

b. Adres: vul in de eerste regel de straatnaam en het huisnummer in. Klik op de 2e regel 
en druk op ctrl-P. Geef in de pop-up Enter value de in te vullen postcode in. De 
stad/gemeente wordt automatisch ingevuld in de 2e regel.  

 

c. E-mail: er kunnen meerdere e-mailadressen ingegeven worden als deze gescheiden 
worden door een ; 

d. Telefoon 1: bijv. het nummer van een vast toestel thuis 

e. Telefoon 2: bijv. het nummer van een vast toestel op het werk 

f. GSM 

g. STANDAARDWAARDE Deelbibliotheek lezer: klik op het  en selecteer in het 
keuzemenu je eigen hoofdbibliotheek (niet een filiaal!) 

 

h. Geboortedatum en Lezersstatus: voor de leeftijdsgebonden lezersstatussen, druk je 
op ctrl-G. Vul in de pop-up Enter value de geboortedatum van de lezer in. 
Automatisch wordt de  geboortedatum ingevuld in het veld Geboortedatum en de 
lezersstatus in het veld Lezersstatus. Voor de niet-leeftijdsgebonden lezersstatussen 
is het nog steeds nodig beide velden manueel in te vullen.  
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i. M/V: klik op het  en selecteer het juiste geslacht uit het keuzemenu. Voor 
instellingen, organisaties,... kan je dit veld ook blanco laten. 

j. STANDAARDWAARDE Taal: klik op het  en selecteer ENG uit het keuzemenu 

 

k. STANDAARDWAARDE Thuisbibliotheek: klik op het  en selecteer in het 
keuzemenu de bibliotheek waar  de lezer zich inschrijft. Dit kan de hoofdbibliotheek 
zijn of een filiaal. 

l. Barcode: scan in dit veld de barcode van een PBS-lidkaart in 

5. Klik op Bewaren. 

6. In het geval er lidgeld werd aangerekend aan de lezer, mag je dit door de lezer laten betalen.  

7. Als je de eID wil gebruiken als lidkaart, dien je ook nog het rijksregisternummer toe te 
voegen d.m.v. een macro. Steek de eID in de reader, ga op de hoofding Bijkomende IDs 
staan en druk op ctrl-m. 

11.6.3 Een nieuwe lezer inschrijven met eID 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. diens naam of diens adres 
(zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Pas als je de lezer niet terugvindt (ook niet onder naamsvarianten of onder een oud adres, 
enz.) mag je een nieuw lezersrecord aanmaken. In alle andere gevallen wordt de voorkeur 
gegeven aan het bijwerken van een bestaand lezersrecord! 

3. Voer de eID van de lezer in in de kaartlezer. 

4. Druk op ctrl-I. 

5. Het scherm Lezersgegevens verschijnt op het scherm, waarin de gegevens van de eID worden 
ingeladen. Automatisch wordt nadien de pop-up Lezersregistratieformulier geopend en 
worden de gegevens van de eID hiernaartoe gekopieerd. 

6. Deze gegevens moet je nog zelf invoeren (met of zonder macro): 

a. Barcodecontrole: geef de familienaam van de lezer in zonder spaties of speciale 
tekens vb. VANDERAA i.p.v. van der Aa  

b. Pincode: geef de familienaam van de lezer in zonder spaties of speciale tekens vb. 
VANDERAA i.p.v. van der Aa 

c. E-mail: er kunnen meerdere e-mailadressen ingegeven worden als deze gescheiden 
worden door een ; 

d. Telefoon 1: bijv. het nummer van een vast toestel thuis 

e. Telefoon 2: bijv. het nummer van een vast toestel op het werk 

f. GSM 

g. STANDAARDWAARDE Deelbibliotheek lezer: klik op het  en selecteer in het 
keuzemenu je eigen hoofdbibliotheek (niet een filiaal!) 
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h. Lezersstatus: klik op het  en selecteer in het keuzemenu de juiste lezersstatus 

 

i. STANDAARDWAARDE Taal: klik op het  en selecteer ENG uit het keuzemenu 

 

j. STANDAARDWAARDE Thuisbibliotheek: klik op het  en selecteer in het 
keuzemenu de bibliotheek waar  de lezer zich inschrijft. Dit kan de hoofdbibliotheek 
zijn of een filiaal. 

k. Barcode: scan in dit veld de barcode van een PBS-lidkaart in 

8. Klik op Bewaren. 

9. In het geval er lidgeld werd aangerekend aan de lezer, mag je dit door de lezer laten betalen.  

10. Als je de eID wil gebruiken als lidkaart, dien je ook nog het rijksregisternummer toe te 
voegen d.m.v. een macro. Steek de eID in de reader, ga op de hoofding Bijkomende IDs 
staan en druk op ctrl-m. 

 

  Kinderen van gescheiden ouders 

Binnen PBS geldt het basisprincipe dat elke lezer slechts eenmaal in de 
lezersdatabank mag voorkomen. Maar wat doe je dan met kinderen van gescheiden 
ouders, die één lidkaart wensen bij hun mama en één bij hun papa? Enkel in dit geval 
kan je overwegen 2 lidkaarten aan te maken voor het kind. De ene lidkaart bevat dan 
het adres van de moeder, de andere van de vader. In de naamgeving van het kind zet 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

184 

je best een verwijzing naar de ouder, bijv. Peeters, Sofie (mama) en Peeters, Sofie 
(papa) Het is steeds te verkiezen slechts 1 lidkaart aan te maken voor een kind van 
gescheiden ouders, met vermelding van het e-mailadres van de moeder én de vader 
in het veld e-mailadres.  

 

 

11.7 Administratieve gegevens wijzigen 

In principe kunnen alle administratieve gegevens van een lezer aangepast worden: de naam, het 
adres, de geboortedatum, de lezersstatus,... Bij wijzigingen in de hoofdingen Globale lezersinformatie 
en Adresinformatie moet je je er wel van bewust zijn dat deze aanpassingen meteen voor alle PBS-
bibliotheken gelden. 

11.7.1 Globale lezersinformatie wijzigen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

3. Het wijzigen van globale lezersinformatie kan van toepassing zijn als 

a. een lezer doorgeeft dat zijn naam foutief is --> wijzig de naam van de lezer in het veld 
Naam. LET WEL! Je moet de naam van de lezer in dit geval eveneens aanpassen in de 
hoofding Adresinformatie. Zoniet zal de naam van de lezer nog steeds foutief 
verschijnen op brieven. 

b. een lezer zijn lidkaart kwijt is en dus een nieuwe lidkaart moet krijgen --> scan de 
barcode van de nieuwe lidkaart in in het veld Barcode  

a. een lezer doorgeeft dat zijn geboortedatum foutief is --> wijzig de datum in het veld 

Geboortedatum door deze te overschrijven of door op het  te klikken en in de 
kalender een datum te kiezen 

 

b. een lezer zijn paswoord voor de internetcatalogus vergeten is --> noteer een nieuw 
paswoord in de velden Pincode en Barcodecontrole 

4. Voer de wijzigingen uit en klik rechts op het scherm op de knop . 
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  Een kalender aanklikken en desactiveren 

Als je de inleverdatum hebt proberen te wijzigen a.d.h.v. de kalender en je krijgt deze 
kalender nadien niet meer van je scherm af, moet je op de knop Escape drukken op 
je toetsenbord (Esc).  

11.7.2 Een foto toevoegen zonder eID 

Werkwijze 

1. Sla een foto van de lezer op op je pc. 

2. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

3. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

4. Klik op de knop . 

5. De pop-up Afbeelding bewerken verschijnt op het scherm. Klik op Bladeren. 

 

6. De pop-up Openen verschijnt op je scherm. Zoek de foto op op je pc en klik op Openen.  
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7. De foto wordt ingeladen in de pop-up Afbeelding bewerken. Klik op OK. 

 

8. De foto wordt ingeladen in de hoofding Globale lezersinformatie. 

 

11.7.3 Een foto toevoegen met eID 

Een foto toevoegen met een eID is mogelijk gemaakt binnen Aleph d.m.v. een macro.  

Een macro is een klein computerprogrammaatje dat gedefinieerd is binnen een ander programma, in 
ons geval Aleph500. De taak van een macro is om de werking van het andere programma te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door de automatisering van een aantal handelingen. De werkwijze 
zonder macro is dus langer en vergt meer manuele acties van de bibliotheekmedewerker dan deze 
met macro, aangezien de macro enkele manuele handelingen van de bibliotheekmedewerker 
overneemt.  

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

3. Druk op ctrl-F. 

4. A.d.h.v. de macro wordt de foto automatisch ingeladen in het lezersrecord. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
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  The macro foto has been aborted 

De macro ctrl-F is zeer gevoelig aan de snelheid van de pc. Indien de macro 
afgebroken wordt (The macro foto has been aborted) is de foto mogelijk wel 
afgehaald, maar niet opgeladen in het foto-veld. Je kan hem toch nog inladen in 
Aleph door op de knop Foto te klikken. Je vindt de foto via Bladeren terug in de map 
C:\temp als een jpg-bestand (bijvoorbeeld foto.jpg). 

 

  Ctrl-F vervangen door een andere toetsencombinatie  

Ctrl+F is een sneltoets die in de catalografiemodule van Aleph geprogrammeerd werd 
om het invulformulier achter het veld 008 te openen in een bibliografische 
beschrijving. Als je deze sneltoets frequent gebruikt, kan deze in conflict komen met 
bovenstaande macro. In dat geval kan je de macro wijzigen, zodat niet langer Ctrl+F 
moet ingedrukt worden om hem op te starten, maar een andere toetsencombinatie. 
Je kan dit op onderstaande manier doen. 

 

Werkwijze 

1. Open Macro Express en selecteer de macro Foto ctrl-F (de regel in kwestie licht 
op). 

2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor. 

3. Kies voor het tweede tabblad Properties. 

 

4. Onder de hoofding Activation zie je een vinkje staan naast Hot Key. Klik op de 
knop Set HotKey daaronder en kies in het keuzemenu voor een andere sneltoets, 
bijvoorbeeld Alt+F. 

5. Klik op OK. 

6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon  te klikken. 

11.7.4 Een foto verwijderen 

Werkwijze 
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1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

3. Klik op de knop . 

4. De pop-up Afbeelding bewerken verschijnt op het scherm. Klik op Verwijderen. 

 

5. De foto wordt meteen uit de hoofding Globale lezersinformatie verwijderd. 

11.7.5 Adresgegevens wijzigen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Adresinformatie.  

3. Je kan een adres verwijderen, wijzigen en toevoegen. 

4. Een adres toevoegen 

a. klik op de knop Nieuw. 

 

b. onderaan het scherm kan je de volgende adresgegevens invullen in een blanco 
invulformulier. 

i. Naam: in het formaat Voornaam Familienaam 

ii. Adres: er worden 4 regels voorzien. De postcode en de naam van de 
gemeente/stad staan steeds in de 2e regel. 
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iii. E-mail: er kunnen meerdere e-mailadressen ingegeven worden als deze 
gescheiden worden door een ; 

iv. Telefoon (1) - Telefoon (4): er kunnen 4 verschillende telefoonnummers 
genoteerd worden  

v. GSM 

vi. Adrestype: 02 (voorkeursadres) of 01 (2eadres). Let erop dat dit adres een 
ander type heeft dan het reeds bestaande adres! 

c. Klik op Bewaren.  

d. Het adres wordt bovenaan het scherm toegevoegd aan de lijst beschikbare adressen.  

 

5. Een adres dupliceren en nadien wijzigen 

a. Klik op de knop Dupliceren. 

 

b. Onderaan het scherm worden de gegevens van het reeds bestaande adres ingeladen. 
Wijzig deze waar nodig. Verander zeker het adrestype! Let erop dat dit adres een 
ander type heeft dan het reeds bestaande adres! 

c. Klik op Bewaren.  

d. Het adres wordt bovenaan het scherm toegevoegd aan de lijst beschikbare adressen.  

6. Een adres wijzigen 

a. Selecteer bovenaan het scherm het adres dat je wil wijzigen (= blauw doen 
oplichten). 

b. verander onderaan het scherm de nodige gegevens. 

c. Klik op Bewaren. 

7. Een adres verwijderen 

a. Selecteer bovenaan het scherm het adres dat je wil verwijderen (= blauw doen 
oplichten). 

b. Klik op de knop Verwijderen. 
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c. In een pop-up wordt je gevraagd of je het adres zeker wil verwijderen. 

 

d. Klik op Ja. 

11.7.6 Lokale lezersinformatie wijzigen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie.  

3. Selecteer bovenaan het scherm het lokale record van de lezer in jouw bibliotheek (= blauw 
doen oplichten).  

4. Het wijzigen van de lokale lezersinformatie onderaan het scherm kan van toepassing zijn als 

a. een lezer beschikt over een verkeerde lezersstatus --> klik op het  naast het veld 
Lezersstatus en kies de juiste lezersstatus uit het keuzemenu 

 

b. een lezer beschikt over het verkeerde lezerstype (geslacht) --> verander de waarde in 
dit veld van 01 (Man) naar 02 (Vrouw) of omgekeerd. 

5. Klik op Bewaren. 
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  Wat doe je als een lezer meldt dat zijn naam foutief op brieven staat? 

Als een lezer doorgeeft dat zijn naam niet correct op brieven staat, kan het zijn dat je 
zijn naam op 2 plaatsen in het tabblad Lezers moet aanpassen: 

1. in de hoofding Globale lezersinformatie: wijzig de naam in het veld Naam (formaat 
Familienaam, Voornaam). 

2. in de hoofding Adresinformatie: wijzig de naam ook hier in het veld Naam (formaat 
Voornaam Familienaam). Het is de informatie uit deze hoofding die gebruikt wordt 
voor de brieven. 

 

  Moet je de lezersstatus manueel aanpassen van de lezers die o.b.v. hun 
        leeftijd in een andere categorie terecht gekomen zijn?  

Wat als een jongere 18 jaar wordt en daardoor de lezersstatus volwassenen zou 
moeten krijgen i.p.v. de lezersstatus jeugd? Wat als een volwassene de leeftijd 
bereikt heeft waarop hij voor de bibliotheek gerekend wordt bij de senioren?  

In al deze situaties hoeven de bibliotheekmedewerkers dit niet zelf in de gaten te 
houden en hoeven ze geen manuele aanpassingen te doen. Aleph wijzigt elke nacht 
automatisch de lezersstatus van de lezers die o.b.v. hun leeftijd in een andere 
categorie thuishoren dan in degene waartoe ze tot dan behoorden.  

 

 

11.8 Een lezer globaal of lokaal verwijderen 

Elke lezer kan met 1 PBS-lidkaart in alle bibliotheken terecht die deel uitmaken van het PBS Vlaams-
Brabant. Dit impliceert dat het niet langer nodig is dat een lezer een apart lezersrecord heeft in alle 
PBS-bibliotheken waarvan hij actief lid is, maar dat 1 globale registratie volstaat. Om verwarring in 
andere PBS-bibliotheken te voorkomen, mag een lezer slechts 1 keer in de databank voorkomen. Een 
dubbel globaal lezersrecord mag m.a.w. zonder problemen verwijderd worden. Een foutief globaal 
lezersrecord mag bovendien steeds gewijzigd worden, zodat alle PBS-bibliotheken steeds over de 
juiste gegevens beschikken. (zie supra hoofdstuk 11 Administratieve gegevens wijzigen) 

Elke PBS-bibliotheek waarvan een lezer actief lid wil zijn, voegt aan het globale lezersrecord van deze  
lezer een lokaal lezersrecord toe. Zodra een lezer meldt dat hij niet langer actief wil of kan zijn in een 
PBS-bibliotheek, mag dit lokaal lezersrecord door deze bibliotheek verwijderd worden. In dit geval is 
het niet nodig het globale lezersrecord ook te verwijderen, tenzij de lezer aangeeft in geen enkele 
PBS-bibliotheek nog actief lid te kunnen zijn, bijv. wegens een verhuis naar het buitenland, een 
uitwisselingsstudent wiens studieperiode in België afgelopen is, een lezer die overleden is, enz. 
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  Wat als ik een dubbele lezer ontdek? Welke lezer moet ik verwijderen? 

Een dubbel lezersrecord kan door de conversie foutief opgeladen zijn of kan het 
resultaat zijn van een menselijke vergissing. Een lezer kan enkel dubbel in de 
databank opgenomen zijn als er in de naam en/of in de geboortedatum een verschil 
te vinden is in beide records. Uiteraard is het belangrijk de lezer naar zijn correcte 
naam, geboortedatum en adres te vragen. Bovendien is het nodig 1 lezersrecord te 
verwijderen en het andere te behouden/bij te werken. Maar welk? 

Als beide lezersrecords een AAA-barcode hebben 

Het lezersrecord waar een lokaal record van je eigen bibliotheek mee verbonden is, 
mag je behouden en updaten. Het andere mag verwijderd worden. 

Als 1 record een AAA-barcode heeft en het andere een 000-barcode 

Het lezersrecord met de 000-barcode moet behouden blijven. Ev. moet je hier nog 
een lokaal record van je eigen bibliotheek aan hangen. Het record met de AAA-
barcode mag verwijderd worden. 

Als beide records een 000-barcode hebben 

In dit geval heeft de lezer 2 PBS-lidkaarten en moet er 1 gekozen worden. Beide 
lezersrecords moeten bovendien met elkaar “verenigd” worden. Spreek met de lezer 
af welke lidkaart hij zal behouden en welke hij zal wegsmijten. Alle gegevens van het 
overbodige lezersrecord moeten nu gekopieerd worden naar het te behouden 
lezersrecord. Dit kan je niet zelf doen. Hier dien je een helpdeskmelding voor te 
maken.  

11.8.1 Een lokaal lezersrecord verwijderen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie.  

3. Selecteer bovenaan het scherm het lokale record van de lezer in jouw bibliotheek (= blauw 
doen oplichten).  

4. Klik op de knop Verwijderen. 

 

5. In de pop-up Delete local patron vraagt Aleph of je zeker bent dat je het lokale lezersrecord 
wil verwijderen. Klik op Ja. 
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6. Naast de bibliotheek verdwijnen bovenaan het scherm de lezersstatus, de vervaldatum en de 
laatste activiteitsdatum van de lezer. 

 

11.8.2 Een globaal lezersrecord verwijderen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik binnen de menubalk op Lezers/Lezer verwijderen. 

 

3. In de pop-up ALEPH GUI vraagt Aleph of je zeker bent dat je het globale lezersrecord wil 
verwijderen. Klik op Ja.  

 

4. Als de lezer openstaande uitleningen of een openstaand saldo heeft in een andere PBS-
bibliotheek, zal Aleph je hiervan op de hoogte stellen. De lezer zal in dit geval niet door jou 
verwijderd kunnen worden. Geef de namen en de barcodes van deze lezers door aan het 
PBS-team via de online helpdesktool. 
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12 Opmerkingen noteren bij lezers en het blokkeren van 
lezers (Basis) 

 

 

12.1 Globale blokkeringen 

Het globaal blokkeren van een lezer is niet iets waar lichtvaardig mee omgesprongen dient te 
worden. Deze blokkering impliceert immers dat een PBS-bibliotheek heeft geoordeeld dat de lezer, 
omwille van welke reden dan ook, bij voorkeur geen actief lid meer is van geen enkele PBS-
bibliotheek. Bij afspraak werd er onder de PBS-bibliotheken dan ook besloten deze mogelijkheid 
slechts uitzonderlijk te gebruiken: 

1. een globale blokkering wordt vrijwel nooit gebruikt. Zelfs wangedrag van een lezer kan hier 
geen aanleiding toe geven. Een lokale blokkering heeft steeds de voorrang. 

2. een globale blokkering wordt bij voorkeur enkel gebruikt als een lezer zijn lidkaart kwijt is en 
deze voor de zekerheid wil blokkeren tot hij of zij ze teruggevonden heeft. Als de lezer zijn 
kaart terugvindt, moet de blokkering verwijderd worden. Als hij of zij de lidkaart niet 
terugvindt, moet de blokkering verwijderd worden en moet de barcode van de lidkaart 
overschreven worden. Aan de lezer  mogen kosten aangerekend worden voor de vervanging 
van de lidkaart. 

3. bij het toepassen van een globale blokkering moet steeds de reden voor de blokkering, de 
datum en de naam van de blokkerende bibliotheek genoteerd worden in het veld Globale 
Opm. 3. Op deze manier weet elke PBS-bibliotheek welke bibliotheek de blokkering 
doorvoerde op welk moment, bijv. DIL kaart kwijt 23-07-2013. 

12.1.1 Een globale blokkering bekijken 

De hoofding Globale lezersinformatie wordt rechts op het scherm onderverdeeld in 2 subtabbladen: 
Globale lezerdetails en Globale blokkeringen en opm. 
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Het subtabblad Globale blokkeringen en opm. bevat de volgende gegevens: 

1. Globale blok. 1 tem 3: in deze 3 velden kunnen m.b.v. de keuzemenu's achter het  globale 
blokkeringen toegevoegd worden. Er zijn 3 invulopties: 

a. 00 = Lezer heeft geen globale blokkeringen 

b. 10 = Globale blokkeringen: zie locale opmerking 

c. 12 = Bepaal thuisbibliotheek van deze lezer! (deze optie wordt in PBS Vlaams-
Brabant niet gebruikt) 

 

2. Globale opm. 1 tem 3: in deze 3 velden kan je vrije tekst toevoegen. Het veld Globale opm. 3 
is zichtbaar gemaakt in de tabbladen Uitlening en Inlevering. Zodra de lezersinformatie van 
een lezer in deze tabbladen wordt ingeladen, verschijnt de inhoud van dit opmerkingenveld 
bovenaan het scherm in een groen gearceerde balk.  
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3. Bijkomende opm. 1 tem 2-Beschermde velden bij opladen lezers: niet van toepassing 

12.1.2 Een globale blokkering toevoegen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

3. Klik rechts op het scherm op het subtabblad Globale blokkeringen en opm. 

4. In het veld Globale blok. 1 klik je op het  . Selecteer code 10 Globale blokkeringen: zie 
locale opm. uit het keuzemenu. 

5. In het veld Globale opm. 3 noteer je de reden voor de blokkering. Deze moet steeds vooraf 
gegaan worden door de naam van je bibliotheek en de datum, bijv. HER 17-04-2012 lezer is 
kaart verloren. 

6. Klik op Bewaren. 
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12.1.3 Een globale blokkering verwijderen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

3. Klik rechts op het scherm op het subtabblad 2. Globale blokkeringen en opm. 

4. In het veld Globale blok. 1 klik je op het  . Selecteer code 00 Lezer heeft geen globale 
blokkeringen uit het keuzemenu. 

5. In het veld Globale opm. 3 verwijder je de reden voor de blokkering.  

6. Klik op Bewaren. 

 

 

12.2 Lokale blokkeringen 

Elke PBS-bibliotheek kan een lezer lokaal, in zijn eigen bibliotheek, blokkeren. Dit impliceert dat de 
lezer geen uitleningen, reservaties, verlengingen, enz. meer kan verrichten in de bibliotheek tot de 
blokkering opgeheven wordt. In de andere PBS-bibliotheken kan de lezer wel nog terecht.  

De redenen voor een bibliotheek om een lezer lokaal te blokkeren, zijn velerlei: wangedrag, te lang 
openstaande schulden, enz. Elke PBS-bibliotheek beslist zelf wanneer een lokale blokkering een 
aangewezen optie is. Hier werden geen onderlinge afspraken over gemaakt. 

12.2.1 Een lokale blokkering bekijken 

De hoofding Lokale lezersinformatie wordt onderaan het scherm onderverdeeld in 3 subtabbladen: 
Lokale lezerdetails, Lokale blokkeringen en opm. en Lokale lezersrechten. 

 

 

Het subtabblad Lokale blokkeringen en opm. bevat de volgende gegevens: 
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1. Lokale blok. 1 tem 3: in deze 3 velden kunnen m.b.v. de keuzemenu's achter het  lokale 
blokkeringen toegevoegd worden. Er zijn 3 invulopties: 

a. 00 = Lezer heeft geen lokale blokkeringen 

b. 01 = Dossier bestuur - Verloren materiaal 

c. 05 = Alle rechten van de lezer zijn geblokkeerd 

 

2. Lokale blok opm. 1 tem 3: deze velden worden na het toevoegen van een lokale blokkering 
automatisch ingevuld 

3. Lokale opm. 1 tem 3: in deze 3 velden kan je vrije tekst toevoegen. Het veld Lokale opm. 3 is 
zichtbaar gemaakt in de tabbladen Uitlening en Inlevering. Zodra de barcode van een 
exemplaar wordt ingescand bij het uitlenen of inleveren ervan, verschijnt de inhoud van dit 
opmerkingenveld bovenaan het scherm in een geel gearceerde balk.  

 

4. Datum lok. blok.: niet van toepassing 

12.2.2 Een lokale blokkering toevoegen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie. 

3. Selecteer het lokale record van je eigen bibliotheek! (= blauw doen oplichten)  

4. Klik onderaan op het scherm op het subtabblad Lokale blokkeringen en opm. 

5. In het veld Lokale blok. 1 klik je op het . Selecteer code 05 = Alle rechten van de lezer zijn 
geblokkeerd uit het keuzemenu. 

6. In het veld Lokale opm. 3 noteer je ev. de reden voor de blokkering. bijv. de lezer heeft 
achterstallige boetes.  

7. Klik op Bewaren. 
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12.2.3 Een lokale blokkering verwijderen  

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Lokale lezersinformatie. 

3. Selecteer het lokale record van je eigen bibliotheek! (= blauw doen oplichten)  

4. Klik onderaan op het scherm op het subtabblad Lokale blokkeringen en opm. 

5. In het veld Lokale blok. 1 klik je op het . Selecteer code 00 = Lezer heeft geen lokale 
blokkeringen. 

6. In het veld Lokale opm. 3 verwijder je de reden voor de blokkering.   

7. Klik op Bewaren. 

 

 

12.3 Opmerkingen noteren bij lezers 

Binnen Aleph bestaan er verschillende manieren om opmerkingen te noteren bij lezers waarop de 
bibliotheekmedewerkers via kleurarceringen of pop-ups worden geattendeerd. Bovendien kan er 
vanuit het bibliotheeksysteem rechtstreeks gecommuniceerd worden met de lezers.  

12.3.1 Globale opmerkingen 

De hoofding Globale lezersinformatie wordt rechts op het scherm onderverdeeld in 2 subtabbladen: 
Globale lezerdetails en Globale blokkeringen en opm. 
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Het subtabblad Globale blokkeringen en opm. bevat de velden Globale opm. 1 tem 3. In deze 3 
velden kan je vrije tekst toevoegen.  

Het veld Globale opm. 3 is zichtbaar gemaakt in de tabbladen Uitlening en Inlevering. Zodra de 
lezersinformatie van een lezer in deze tabbladen wordt ingeladen, verschijnt de inhoud van dit 
opmerkingenveld bovenaan het scherm in een groen gearceerde balk.  

 

De globale opmerkingen zijn zichtbaar voor alle PBS-bibliotheken. Er werden dan ook onderlinge 
afspraken gemaakt omtrent het gebruik hiervan:  

1. Een globale boodschap wordt in principe enkel bij een lezer genoteerd als deze boodschap 
alle bibliotheken aanbelangt. Bijv. fout mailadres veranderen. Een lokale opmerking geniet 
steeds de voorkeur.  

2. Een globale boodschap moet voorafgegaan worden door de datum en de naam van de 
bibliotheek die de boodschap noteert. Op deze manier kan verwarring vermeden worden. 
Bijv. de boodschap Reservatie afhalen aan de balie, zonder aanduiding van de bibliotheek, 
zet andere PBS-bibliotheken op het verkeerde been.  

3. Elke PBS-bibliotheek mag de boodschap verwijderen als hieraan voldaan werd. Bijv. het 
mailadres werd aangepast. 
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12.3.2 Lokale opmerkingen 

De hoofding Lokale lezersinformatie wordt onderaan het scherm onderverdeeld in 3 subtabbladen: 
Lokale lezerdetails, Lokale blokkeringen en opm. en Lokale lezersrechten. 

 

 

Het subtabblad Lokale blokkeringen en opm. bevat de velden Lokale opm. 1 tem 3. In deze 3 velden 
kan je vrije tekst toevoegen. Let er wel op dat je steeds eerst het lokale record van je eigen 
bibliotheek selecteert! 

Het veld Lokale opm. 3 is zichtbaar gemaakt in de tabbladen Uitlening en Inlevering. Zodra de 
barcode van een exemplaar wordt ingescand bij het uitlenen of inleveren ervan, verschijnt de inhoud 
van dit opmerkingenveld bovenaan het scherm in een geel gearceerde balk.  

 

De lokale opmerkingen zijn niet zichtbaar voor alle PBS-bibliotheken, enkel voor de eigen 
bibliotheek. Lokale opmerkingen komen pas tevoorschijn als Aleph een verband vaststelt tussen de 
barcode van een exemplaar en het lokaal record van een lezer. Als de lezer een opmerking heeft 
gekregen in het lokale record van een bibliotheek én er een exemplaarbarcode van dezelfde 
bibliotheek wordt ingescand tijdens het uitlenen of inleveren, wordt de lokale opmerking getoond.  

Dit is een voordeel en een nadeel. Het voordeel hiervan is dat een lokale opmerking werkelijk lokaal 
kan zijn en de andere PBS-bibliotheken niet hindert. Het nadeel hiervan is dat een lokale opmerking 
te laat op het scherm kan verschijnen. Wat als je in het veld Lokale opm. 3 genoteerd hebt dat een 
lezer zodanig wangedrag heeft vertoond dat deze niet meer mag uitlenen, maar je deze boodschap 
pas op het scherm krijgt nadat er een barcode van een exemplaar werd ingescand in het tabblad 
Uitlening? Je wil een uitlening aan deze lezer vermijden, maar moet deze eerst doorvoeren voor je 
hierop geattendeerd wordt.  

Om dergelijke situaties op te vangen, werden de volgende onderlinge afspraken gemaakt: 

1. Een lokale opmerking is steeds te verkiezen boven een globale opmerking als de boodschap 
niet alle bibliotheken aanbelangt, bijv. paraplu vergeten, openstaande boete, navragen of 
verloren boek teruggevonden is, enz.  
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2. Elke PBS-bibliotheek kan vrij kiezen of in een bepaalde situatie een globale of een lokale 
boodschap aangewezen is. Als een boodschap eerder lokaal is, maar de bibliotheek hierop 
wenst geattendeerd te worden vóór er effectief een uitlening gebeurt, mag de boodschap in 
het veld Globale opm. 3 genoteerd worden. Deze boodschap moet steeds voorafgegaan 
worden door de datum en de naam van de bibliotheek die de opmerking noteert.  

12.3.3 Een uitleenopmerking noteren 

Als een lezer een exemplaar heeft uitgeleend in de bibliotheek, kan een uitleenopmerking een 
waardig alternatief zijn voor een globale of lokale opmerking. Deze wordt enkel getoond in de eigen 
bibliotheek én verschijnt zodra de lezer het exemplaar inlevert.  

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

2. Klik op de hoofding Uitleningen en selecteer een exemplaar dat uitgeleend werd in je 
bibliotheek. 

3. Klik rechts op het scherm op de knop Uitleenannot. 

 

4. De pop-up Uitleenannotaties verschijnt op het scherm. Hierin kan je 2 opmerkingen 
noteren. 

5. Klik op OK. 

6. Tijdens het inleveren verschijnt de uitleenannotatie in een pop-up op je scherm.  
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  Wat doe je als er tijdens het inleveren geen pop-up verschijnt?  

Als je een uitleenopmerking noteerde bij een exemplaar maar deze niet op het 
scherm verschijnt tijdens het inleveren van het exemplaar, betekent dit dat je de 
inleveropties moet aanpassen. Klik binnen de menubalk op 
Aleph/Opties/Inleveropties instellen. Zorg ervoor dat er een vinkje staat voor 
Uitleenannotatie tonen. 

12.3.4 Vanuit Aleph een e-mail sturen naar de lezer 

Werkwijze 

7. Activeer het tabblad Lezers   (F7) en zoek een lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

8. Klik op de hoofding Globale lezersinformatie.  

9. Rechts op het scherm, onder de foto, staat een envelopje. 
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10. Zodra je klikt op dit icoon  verschijnt er op het scherm een pop-up E-mail. Deze pop-up 
staat je toe vanuit Aleph een e-mail naar de lezer te sturen, zonder eerst het mailadres van 
de lezer te moeten opzoeken en dit in je mailprogramma te moeten kopiëren. In deze pop-
up is het mailadres van de lezer, als bestemmeling, en dat van de bibliotheek, als verzender, 
immers reeds ingevuld.   
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Een e-mail sturen naar de lezer tijdens een uitleen -of inleversessie  

Het is niet alleen mogelijk om een e-mail te sturen naar de lezer vanuit de hoofding 
Globale lezersinformatie. Ook in de tabbladen Uitlening en Inlevering wordt er een 

icoon  onder de foto getoond. Als je hierop klikt, kan je een lezer tijdens of na een 
uitleen -of inleversessie steeds een boodschap van de bibliotheek mailen.  
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13 Noodsysteem (Basis) 

 

 

 

NOODNUMMERS 

Wanneer? Bellen naar:  

Maandag-vrijdag:  9u - 20u 02/213 10 04 (helpdeskteam)  

Zaterdag: 9u - 17u 016/32 26 26 (Libis) 
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Werkwijze 

1. Sluit Aleph af zodra je merkt dat er connectieproblemen zijn. 

2. Start de toepassing opnieuw op. Voer bij voorkeur in de pop-up ALEPH paswoord niet 
opnieuw je gebruikersnaam en paswoord in, maar klik dadelijk op Annuleren.  

 

3. Op het scherm verschijnt de boodschap dat er niet kon aangemeld worden op de Aleph-
server. De vraag of je de toepassing toch wil starten, beantwoord je met Ja. 

 

4. De circulatiemodule wordt opgestart. In de titelbalk wordt echter duidelijk aangegeven dat je 
niet verbonden bent met de databank. 

 

5. Klik binnen de menubalk op Circulatie/Off-line circulatie. 

 

6. De pop-up Off-line circulatie verschijnt op het scherm. Afhankelijk van de actie die je wil 
uitvoeren - uitlenen of inleveren - moet je als volgt te werk gaan: 

a. Uitlenen: vink het bolletje naast Uitlenen aan. Scan vervolgens de lidkaart van de 
lezer in naast Lezersnr./Barcode, gevolgd door de barcodes van de exemplaren die 
de lezer wenst uit te lenen naast Barcode exemplaar.    
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b. Inleveren: vink het bolletje naast Inleveren aan. Scan vervolgens de barcodes in van 
alle exemplaren die de lezer wenst in te leveren. 

 

7. Merk op dat er geen controles gebeuren! Aleph staat alles toe, ook als een barcode eigenlijk 
foutief is, er boetes moeten aangerekend worden, enz. Merk ook op dat je enkel kan 
uitlenen of inleveren. Alle andere bibliotheekdiensten (verlengen, reserveren, nieuwe lezers 
aanmaken, betalingen registreren,...) zijn onbeschikbaar.  

8. Je kan zo lang doorgaan met de off-line circulatie als je wil. Je kan de PC afsluiten en de dag 
nadien opnieuw uitlenen en inleveren via het noodsysteem zonder gegevensverlies. Als je dit 
doet, moet je er wel op letten dat je niet zelf het bestand wist. Als je Aleph afsluit en je start 
nadien opnieuw de off-line circulatie op, moet je op de vraag of je het transactiebestand wil 
wissen Nee antwoorden! 

 

9. Zodra er weer connectie is met de Aleph-server, moet je het opgebouwde bestand versturen: 

a. Open opnieuw de off-line circulatie via de menubalk Circulatie/Off-line circulatie 

b. Antwoord Nee op de vraag of je het transactiebestand wil wissen 

c. Klik binnen de pop-up Off-line circulatie op de knop Best. versturen 

d. Klik binnen de pop-up op het tabblad 2. Off-line circulatie - Controlerapport en 
bekijk alle foutmeldingen die Aleph in normale omstandigheden, bij connectie met 
de server, tijdens de uitleen- of inleversessie zou gegeven hebben (exemplaar is 
gereserveerd, exemplaar is laattijdig ingeleverd, enz.). Eventueel kan je het 
controlerapport afdrukken. 

e. Klik op Sluiten.   
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  Kan ik de offline-bestanden op mijn pc terugvinden? 

Tijdens de off-line circulatie worden de uitleen- en inlevergegevens lokaal bewaard 
op de C-schijf van de PC waarop je de off-line circulatie uitvoert. Dit bestand met de 
naam Offline.dat kan je terugvinden onder PBS21_P/CIRC/Files/PBS50 (voor Leuven 
PBS51). Je kan het steeds openen in Kladblok of Notepad.  

 

  Werken met 2 pc’s en de volgorde van het versturen van de bestanden 

Om een optimale registratie van de off-line gegevens op de Aleph-server te bekomen 
na het oplossen van de connectieproblemen, is het nuttig de off-line circulatie slechts 
op 1 pc, of op 2 pc’s met gescheiden functies (1 voor uitlenen en 1 voor inleveren), 
door te voeren. Bij het versturen van de bestanden, verwerk je vervolgens eerst de 
gegevens van de inleverpc en nadien deze van de uitleenpc. 

Immers, stel dat een lezer een exemplaar inlevert op pc 1 en een andere lezer 
hetzelfde exemplaar uitleent op pc 2. Als de gegevens van pc 2 eerst worden 
verstuurd naar de Aleph-server, zal Aleph in het controlerapport altijd de 
foutboodschap geven dat het exemplaar nog uitgeleend was en zal de uitleen niet 
effectief doorgevoerd worden. De gegevens van pc 1 - de inlevering door de eerste 
lezer – werden nog niet door de server verwerkt. 
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14 Aanpassen van een inleverdatum voor of na een 
uitleen/inleversessie in het kader van een klasbezoek, 

een sluitingsdag of inlevering via de inleverbox 
(Gevorderden) 

 

 

Aleph berekent automatisch een inleverdatum tijdens een uitleensessie die gebaseerd is op het 
uitleenreglement van de bibliotheek: lezers met een bepaalde lezersstatus mogen exemplaren van 
een bepaalde leensoort een x aantal dagen ontlenen. 

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het nodig is de inleverdatum die Aleph automatisch 
berekent, te omzeilen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: hetzij per lezer, hetzij in bulk ; 
hetzij manueel, hetzij geautomatiseerd ; hetzij vóór de uitleensessie, hetzij erna.  

De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillende situaties waarin het aanpassen van een 
inleverdatum nodig kan zijn, gekoppeld aan de juiste actie die ermee verbonden moet worden. De 
workflows voor de verschillende acties komen achtereenvolgens in dit hoofdstuk aan bod. 

 

Situatie Wanneer is de actie 
uit te voeren? 

Beschrijving actie en gevolgen 

Vóór of tijdens het uitlenen 
weet men dat de door Aleph 
berekende inleverdag niet 
correct is  

bijv. met een klas wordt een 
andere inleverdatum 
afgesproken dan de door Aleph 
berekende 

bijv. de bibliotheek ontdekt 
tijdens het uitlenen opeens dat 
de door Aleph berekende 
inleverdatum eigenlijk een 
sluitingsdag is  

vóór of tijdens de 
uitleensessie 

Workflow Actieve inleverdata 

= een bibliotheekmedewerker kiest 
manueel een nieuwe inleverdatum voor 
bepaalde  of voor alle combinaties lezers-
leensoorten vóór de uitlening effectief 
wordt doorgevoerd. De automatische 
inleverdatum van Aleph wordt m.a.w. 
overschreven op voorhand.  

bijv. voor lezers met een status A wordt 
een andere inleverdatum berekend voor 
de uitlening van leensoort a. Voor lezers 
met een status B wordt daarentegen de 
inleverdatum van Aleph behouden. 

 

Gevolgen van de actie 

1) de inleverdag op het uitleenbriefje en in 
de internetcatalogus is correct 

2) de bib vermijdt op voorhand boetes en 
onterechte rappels/attenderingen voor de 
lezer 

3) de bib vermijdt een verlenging voor de 
lezer 
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Na het uitlenen MAAR VÓÓR 
HET BEREIKEN VAN DE 
INLEVERDAG is geweten dat de 
door Aleph berekende 
inleverdag niet correct was 

bijv. de bibliotheek ontdekt na 
het uitlenen opeens dat de 
door Aleph berekende 
inleverdatum eigenlijk een 
sluitingsdag is  

na de uitleensessie Workflow Inleverdata huidige uitleningen 
wijzigen 

= een bibliotheekmedewerker vervangt de 
foutieve inleverdatum na de uitleensessie 
bij álle uitleningen (geen filter per 
lezersstatus mogelijk, wel per leensoort) 

 

Gevolgen van de actie 

1) de inleverdag op het uitleenbriefje is 
niet correct en het kan niet opnieuw 
afgedrukt worden 

2) de info in de internetcatalogus is pas 
correct na het uitvoeren van de actie 

3) de lezer krijgt opeens een langere 
uitleentermijn zonder hiervan tijdens het 
uitlenen op de hoogte gebracht te zijn (ev. 
verwarring die extra communicatie vergt 
van de bibliotheek) 

4) de bibliotheek vermijdt boetes en 
onterechte rappels/attenderingen voor de 
lezer 

5) de bibliotheek vermijdt een verlenging 
voor de lezer 

Na het uitlenen EN DE 1E DAG 
NÁ HET BEREIKEN VAN DE 
INLEVERDAG is geweten dat de 
door Aleph berekende 
inleverdag niet correct was 

bijv. de bibliotheek was 
gesloten op de door Aleph 
berekende inleverdatum, 
waardoor er veel lezers 
nodeloos aan de deur stonden  

bijv. lezers droppen 
exemplaren in de inleverbox op 
de door Aleph berekende 
inleverdag, maar de effectieve 
inlevering gebeurt pas de dag 
nadien 

Vóór de inleversessie Workflow Effectieve inleverdatum 
opheffen 

= een bibliotheekmedewerker past tijdens 
het inleveren de effectieve inleverdatum 
aan, zodat Aleph niet automatisch de dag 
van vandaag kiest als effectieve 
inleverdatum, maar de zelf gekozen dag, 
bijv. doen alsof de inlevering gisteren 
gebeurde 

= opheffen van de normale inleverdag 
voor álle inleveringen tot de opheffing 
ongedaan wordt gemaakt 

 

Gevolgen van de actie 

de bibliotheek vermijdt boetes voor de 
lezer 

 

Na het uitlenen vraagt de lezer 
zelf een aanpassing van de 
inleverdag aan 

na de uitleensessie Workflow Datum wijzigen 

= een bibliotheekmedewerker past na het 
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bijv. de lezer is nog op vakantie 
op de door Aleph berekende 
inleverdag en de lezer meldt dit 
op het moment dat hij de 
inleverdatum ziet staan op het 
uitleenbriefje 

 

uitlenen manueel de inleverdatum voor de 
uitgeleende exemplaren aan 

 

Gevolgen van de actie 

1) de inleverdag op het uitleenbriefje is 
niet correct --> het moet dus ev. opnieuw 
afgedrukt worden  

2) de info in de internetcatalogus is pas 
correct na het uitvoeren van de actie 

3) de lezer krijgt met zijn/haar medeweten 
een langere uitleentermijn 

4) de bibliotheek vermijdt boetes en 
onterechte rappels/attenderingen voor de 
lezer 

5) de bibliotheek vermijdt een verlenging 
voor de lezer 

 

 

14.1 De workflow Actieve inleverdata (inleverdatum aanpassen voor of 
tijdens een uitleensessie bij bijv. een klasbezoek) 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Uitlening  (F5). 

2. Klik op de hoofding Actieve inleverdata. 

 

3. Rechts op het scherm verschijnt bovenaan de mogelijkheid om een Deelbibliotheek te 

kiezen. Klik op het  en selecteer je eigen bibliotheek uit de keuzelijst. 
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4. Je verkrijgt een overzicht van alle mogelijke combinaties leensoorten en lezersstatussen, met 
de respectievelijke inleverdatum die Aleph die dag aan de verschillende uitleencombinaties  
zal toekennen, bijv. (zie beeld hierboven) als in Asse een leensoort 08 wordt uitgeleend (= 
volwassenen non-fictie) aan een lezer met status 01 (= adolescenten) zal de inleverdatum 
20/08/2013 zijn. 

5. Je kan de inleverdatum wijzigen voor een bepaalde uitleencombinatie door deze te 
selecteren (= blauw doen oplichten) en nadien onderaan het scherm de datum naast 
Inleverdatum te overschrijven, bijv. inleverdatum 20/05/2014 wordt inleverdatum 
21/05/2014. 

 

6. Druk op Bewaren. 

7. Bovenaan het scherm verschijnen bij de geselecteerde uitleencombinatie in de kolom 
Inleverdag de inleverdag die je zelf koos en in de kolom Gevraagde inleverdag de 
oospronkelijke datum. 

 

8. Herhaal de stappen 5 tot en met 7 voor alle uitleencombinaties waarvan je de inleverdatum 
wil wijzigen. 

9. Klik vervolgens op de hoofding Sessie en start het uitlenen tijdens de duur van het 
klasbezoek, voor de hele dag,... Aleph zal telkens de gevraagde inleverdag toekennen. 

10. Na de uitleensessie moet je de wijziging ongedaan maken door opnieuw op de hoofding 
Actieve inleverdata te klikken. Overschrijf bij alle voordien geselecteerde uitleencombinaties 
de inleverdatum opnieuw met de oorspronkelijke door Aleph berekende  inleverdatum. 
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Noteer de datum die je vindt in het veld Inleverdatum (gevraagd) ook in het veld 
Inleverdatum.  

11. Klik op Bewaren. 

 

12. Bovenaan het scherm zal de kolom Gevraagde inleverdag weer blanco worden.  

 

 

14.2 De workflow Inleverdata huidige uitleningen wijzigen (inleverdatum 
aanpassen na een uitleensessie bij bijv. een vergeten sluitingsdag) 

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Aleph/Datums/Inleverdata huidige uitleningen wijzigen. 

 

2. Er verschijnt een pop-up op het scherm Inleverdatum huidige uitleningen wi jzigen, waarin 
je de volgende gegevens moet invullen: 

a. Deelbibliotheek ex.: klik op het  en selecteer je eigen bibliotheek uit de keuzelijst 

b. Leensoort: klik op het  en selecteer ev. een specifieke leensoort waarvan je de 
inleverdata wil wijzigen. Als je alle uitleningen een andere inleverdatum wil geven, 
laat je dit veld blanco. 

c. Inleverdatum van: geef in het 1e veld de foutieve inleverdatum in. In het 2e veld laat 
je het inleveruur 00:00 staan 

d. Inleverdatum tot: geef in het 1e veld opnieuw de foutieve inleverdatum in. In het 2e 
veld vul je het inleveruur 23:59 in. Op deze manier geef je een bereik aan: alle 
uitleningen met de foutieve inleverdag tussen middernacht en 23u59 moeten 
aangepast worden 

e. Nieuwe inleverdatum: geef in het 1e veld de juiste inleverdatum in. In het 2e veld vul 
je het inleveruur 23:59 in. 
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3. Klik op OK. 

4. Aleph gaat na van hoeveel uitleningen de inleverdatum zal aangepast worden en vraagt 
hiervoor je bevestiging.  

 

5. Klik op Ja. 

6. Aleph bevestigt dat voor x aantal uitleningen de inleverdag werd aangepast. 

 

 

14.3 De workflow Effectieve inleverdatum opheffen (effectieve 
inleverdatum aanpassen voor een inleversessie bij bijv. inleverboxen) 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Inlevering   (F6). 

2. Klik, vóór het begin van de inleversessie, op de knop . 

3. Er verschijnt een pop-up Herstel datum opheffen waarin je een andere inleverdag en een 
ander inleveruur kan invullen, bijv. de dag van gisteren als je voor de verwerking van de 
inleverbox wil doen alsof de inleveringen gisteren gebeurden.  

 

4. Wijzig deze inleverdatum door: 
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a. deze manueel te overschrijven 

b. of op het  naast de inleverdatum te klikken en in de kalender een datum te kiezen 

 

5. Klik op OK. 

6. Links op het scherm verschijnt de boodschap Opheffing inleverdatum actief met daarnaast 
de nieuwe door jou gekozen inleverdag. 

 

7. Lever alle exemplaren in waarvan je de inleverdatum wil wijzigen.  

8. Zodra je de opheffing van de oorspronkelijke inleverdatum door de nieuwe opnieuw wil 

uitschakelen, en je dus weer 'normaal' wil inleveren, klik je op de knop . 

 

  Een kalender aanklikken en desactiveren 

Als je de inleverdatum hebt proberen te wijzigen a.d.h.v. de kalender en je krijgt deze 
kalender nadien niet meer van je scherm af, moet je op de knop Escape drukken op 
je toetsenbord (Esc).  
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14.4 De workflow Datum wijzigen (na een uitleensessie op vraag van de 
lener de uitleentermijn per uitgeleend exemplaar aanpassen) 

Werkwijze 

1. Leen de exemplaren uit. Aleph berekent automatisch een inleverdatum. 

2. Je kan deze datum op 2 manieren wijzigen: 

a. als de uitleensessie nog actief is: selecteer een exemplaar in het subtabblad 
Uitleensessie onderaan het scherm. Als je meerdere exemplaren wil aanpassen, hou 
je de shift-toets ingedrukt, terwijl je de andere exemplaren aanklikt. Klik op de knop 
Wijzig datum. 

 

b. als de uitleensessie niet meer actief is: activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek 
de lezer op. Klik op de hoofding Uitleningen en selecteer een exemplaar. Als je 
meerdere exemplaren wil aanpassen, hou je de shift-toets ingedrukt, terwijl je de 
andere exemplaren aanklikt. Klik op Datum wijzigen. 

 

3. Wijzig de inleverdatum in de pop-up Wijzig inleverdatum door: 

a. deze manueel te overschrijven 

b. of op het  naast de inleverdatum te klikken en in de kalender een datum te kiezen 
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4. Laat het inleveruur staan op 23:59!!! 

5. Klik op OK. 

 

  Een kalender aanklikken en desactiveren 

Als je de inleverdatum hebt proberen te wijzigen a.d.h.v. de kalender en je krijgt deze 
kalender nadien niet meer van je scherm af, moet je op de knop Escape drukken op 
je toetsenbord (Esc).  
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15 Transit van exemplaren tussen bibliotheekfilialen (Basis) 

 

 

Als je bibliotheek filialen heeft en je wil toestaan dat een lezer een exemplaar van het ene filiaal 
reserveert, maar afhaalt in een ander filiaal, kan je een transitsysteem instellen in Aleph. In dit geval 
zal de lezer bij het plaatsen van de reservatie kunnen kiezen voor een bepaald filiaal als afhaalplaats. 
Zodra het exemplaar beschikbaar is in het ene filiaal, zal de bibliotheekmedewerker die de reservatie 
verwerkt, erop geattendeerd worden dat dit exemplaar in transit moet gaan naar het andere filiaal.  

In feite komt "in transit gaan" erop neer dat het exemplaar in het ene filiaal automatisch door Aleph 
wordt uitgeleend aan de fictieve lezer 'Transit voor (naam van het andere filiaal)'. Een exemplaar in 
transit is dus eigenlijk een uitgeleend exemplaar tot het opnieuw, manueel, ingeleverd wordt in de 
gekozen afhaalplaats. Vanaf dan kan het uitgeleend worden aan de lezer die de reservatie plaatste. 

De voordelen van een transitsysteem zijn: 

1. Een lezer kan de afhaalplaats kiezen die hem het beste uitkomt. 

2. Een lezer krijgt in de internetcatalogus de juiste informatie te zien. Een exemplaar in transit is 
een uitgeleend exemplaar, dus krijgt dit de uitleenstatus 'niet beschikbaar'. 

3. De bibliotheek kan opvolgen welke exemplaren "onderweg" zijn naar een ander filiaal door 
de uitleningen te bekijken op naam van de fictieve lezers 'Transit voor (naam filiaal)', bijv. 
Transit voor DILW. 

Werkwijze 

1. Stel: een exemplaar van Dilbeek De Wolfsput (DILW) werd gereserveerd met als afhaalplaats 
Dilbeek Schepdaal (DILS) (voor uitleg over het plaatsen en verwerken van een dergelijke 
reservatie, zie supra Hoofdstuk 10 reserveren). Of dit een reservatie was op een beschikbaar 
of op een uitgeleend exemplaar maakt in se geen verschil uit. De werkwijze is hetzelfde. Stap 
1 is steeds een inlevering van het exemplaar in DILW: 

a. Reservatie op een beschikbaar exemplaar: zodra de reservatie geplaatst wordt op 
het exemplaar rolt er een reservatieticket uit de ticketprinter in DILW om de 
bibliotheekmedewerkers hierop te attenderen. Het exemplaar moet zo snel mogelijk 
uit de rekken gehaald en ingeleverd worden. Klik de boodschap dat het exemplaar 
niet uitgeleend is, weg. 

b. Reservatie op een uitgeleend exemplaar: het exemplaar was uitgeleend en wordt nu 
door de lezer die het in leen had, ingeleverd in DILW. 

2. De pop-up Item Return 2 verschijnt op het scherm. Hierin wordt de boodschap gegeven dat 
het exemplaar in transit moet gaan naar DILS. 

 

3. Klik op OK. 
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4. Er wordt een transitstrookje afgedrukt op de ticketprinter. Dit strookje kan je eventueel bij 
het exemplaar voegen. 

5. Automatisch wordt het exemplaar uitgeleend op naam van de lezer Transit voor DILS.   

 

6. Breng het exemplaar over naar Schepdaal en lever het daar in. 

7. De pop-up Reservaties voor ingeleverd exemplaar verschijnt even op het scherm en 
verdwijnt daarna snel opnieuw. Automatisch worden er 2 documenten opgemaakt: het 
reservatieticket en de reservatiebrief. De brief wordt naar de lezer gemaild als deze een 
mailadres heeft opgegeven. Zoniet wordt de brief afgedrukt. Het reservatieticket wordt altijd 
afgedrukt en kan bij het werk gevoegd worden voor je het op het reservatierek plaatst.  

8. Leen het exemplaar uit aan de lezer.  

9. Zodra de lezer het exemplaar opnieuw inlevert in DILS, verschijnt de pop-up Item Return 3 
op het scherm. Hierin wordt de boodschap gegeven dat het exemplaar in transit moet gaan 
naar DILW. 

 

10. Klik op OK. 

11. Er wordt een transitstrookje afgedrukt op de ticketprinter. Dit strookje kan je eventueel bij 
het exemplaar voegen. 

12. Automatisch wordt het exemplaar uitgeleend op naam van de lezer Transit voor DILW.   

 

13. Breng het exemplaar over naar De Wolfsput en lever het daar in.  
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  Transit tussen locaties zonder voorafgaande reservatie 

Sommige bibliotheken staan toe dat exemplaren in alle filialen van de bibliotheek 
kunnen ingeleverd worden. Een uitleen in 1 filiaal en een inlevering in een ander 
filiaal, resulteert dan ook in een transit. Bij inname van het exemplaar wordt het 
meteen uitgeleend aan de transitlezer en verschijnt op het scherm dat het exemplaar 
moet overgebracht worden naar het filiaal waar de lezer de uitleen doorvoerde. In 
dat filiaal moet het exemplaar opnieuw ingeleverd worden. Pas daarna is het 
opnieuw beschikbaar voor andere lezers.   
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16 IBL (Basis) 

 

 

Een aanvraag tot InterBibliothecair Leenverkeer kan in een bibliotheek uitgaand of inkomend zijn:  

1. Inkomende IBL: de bibliotheek vraagt zelf een exemplaar aan in een andere bibliotheek om 
dit vervolgens uit te lenen aan een van de eigen lezers. 

2. Uitgaande IBL: de bibliotheek krijgt een aanvraag van een andere bibliotheek om een 
exemplaar te leveren, zodat deze bibliotheek het exemplaar kan uitlenen aan een van haar 
lezers. 

In deze handleiding wordt niet ingegaan op hoe deze aanvragen in Impala moeten gebeuren, wel op 
de behandeling van deze aanvragen in Aleph. 

 

 Uitgaande IBL Inkomende IBL 

Wat moet de 
bibliotheekmede
werker doen? 

Het exemplaar moet geleverd worden  
aan de aanvragende bibliotheek. 

Het exemplaar moet ontvangen en 
uitgeleend worden aan een van de 
eigen lezers. 

Wat moet er in 
Aleph gebeuren? 

Het exemplaar wordt uitgeleend aan 
de aanvragende bibliotheek.   

Het exemplaar moet uitleenbaar 
gemaakt worden in Aleph en 
vervolgens uitgeleend worden aan de 
lezer. 

Noodzakelijke 
voorbereidingen 
in Aleph 

1) Voor de aanvragende bibliotheek 
moet een lezersrecord bestaan zodat 
het exemplaar kan uitgeleend worden 
aan deze bibliotheek 

2) Dit lezersrecord moet over de 
lezersstatus IBL beschikken. Lezers met 
deze status mogen exemplaren 
uitlenen onder deze voorwaarden:  

 uitleentermijn van 60 dagen 

 geen 
boete/portkosten/leengeld/verlen
gingskost/reservatiekost 

 geen boetevrije dagen 

 onbeperkt aantal uit te lenen/te 
reserveren exemplaren 

 max. 2 verlengingen 

 geen beperking op uit te lenen/te 
reserveren leensoorten 

1) Voor het exemplaar moet een 
bibliografische beschrijving, een 
holding en een exemplaar aangemaakt 
worden opdat het aanwezig zou zijn in 
de databank en dus ook uitleenbaar 
zou zijn 

2) Het exemplaar moet beschikken 
over een barcode van de eigen 
bibliotheek en de leensoort IBL opdat 
het uitleenbaar zou zijn. Exemplaren 
met de leensoort IBL beantwoorden 
aan de volgende uitleenparameters: 

 IBL is door alle lezersstatussen uit 
te lenen 

 Leengeld is 0,80 euro (tenzij het 
reglement iets anders vermeldt) 

 Uitleentermijn is 4 weken 

 5 ibl materialen tegelijk uit te 
lenen 

 0,10 euro boete per openingsdag 
voor alle materialen (geen grace 
days) (tenzij het reglement iets 
anders vermeldt) 
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 Niet zichtbaar in de opac 

 Niet verlengbaar 

 Niet reserveerbaar 

 

 

16.1 Uitgaande IBL 

16.1.1 Noodzakelijke voorbereidingen 

Om een exemplaar te kunnen uitlenen aan een aanvragende bibliotheek, moet deze bibliotheek 
uiteraard 1) aanwezig zijn in de lezersdatabank en 2) moet deze een actief lid zijn van je eigen 
bibliotheek. 

Alle Vlaamse bibliotheken werden reeds ingevoerd in Aleph volgens de standaardbenaming 'IBL BIB, 
naam stad/gemeente'. De barcode van de lidkaart is steeds de postcode van de stad/gemeente. Bijv. 
IBL BIB, Leuven heeft als barcode '3000' meegekregen. 

 

Alle bibliotheken die aan de databank worden toegevoegd, moeten over deze zelfde naamgeving 
beschikken. Andere varianten zoals 'Bibliotheek Leuven', 'COB Leuven', 'OB Leuven', 'Bib Leuven', 
enz. zijn niet toegestaan.  

Werkwijze 

1. Activeer  het tabblad Lezers  (F7) en zoek het lezersrecord van de bibliotheek op: 

a. Klik in de lezersbalk op de knop  
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b. Er verschijnt een pop-up Lezerslijst op het scherm.  

c. Vink het bolletje aan naast Naam lezer. 

d. Vul de naam van de bibliotheek in in de witte balk (IBL BIB, naam stad/gemeente) en 
druk op Enter. KLIK NIE T OP DE KNOP SELECTEREN! 

e. Aleph geeft een alfabetische lijst van lezers weer waarbinnen je naar de bibliotheek 
kan zoeken. 

2. Als de bibliotheek in de lijst voorkomt:  

a. Selecteer deze in de lijst (= blauw doen oplichten) en klik op de knop . 

b. Klik vervolgens op de hoofding Lokale lezersinformatie en ga na of de bibliotheek 
reeds een lokaal record gekregen heeft in je bibliotheek met een nog geldende 
vervaldatum van het lidmaatschap. Er zijn verschillende opties mogelijk: 

i. Er bestaat een lokaal lezersrecord voor je bibliotheek. De vervaldatum van 
het lidmaatschap ligt in de toekomst: je hoeft geen verdere voorbereidende 
stappen te ondernemen 

ii. Er bestaat een lokaal lezersrecord voor je bibliotheek. De vervaldatum van 
het lidmaatschap ligt in het verleden: verleng het lidmaatschap van de 
bibliotheek. (zie  supra hoofdstuk 11 over Lezersadministratie) 

iii. Er bestaat geen lokaal lezersrecord voor je bibliotheek: maak een lokaal 
record aan. De lezersstatus die je aan de bibliotheek moet geven, is 'IBL'. Het 
veld voor lezerstype (geslacht) mag je blanco laten. (zie  supra hoofdstuk 11 
over Lezersadministratie) 

 

3. Als de bibliotheek niet in de lijst voorkomt: maak een nieuw lezersrecord aan voor de 
bibliotheek. (zie  supra hoofdstuk 11 over Lezersadministratie) 

a. Klik binnen de pop-up Lezerslijst op de knop . 

b. De pop-up Lezersregistratieformulier verschijnt op het scherm. Hierin moet je de 
volgende gegevens invullen:  

i. Naam: IBL Bib, stad/gemeente 

ii. Barcodecontrole: geef de familienaam van de lezer in zonder spaties of 
speciale tekens (IBLBIB) 

iii. Pincode: geef de familienaam van de lezer in zonder spaties of speciale 
tekens (IBLBIB) 
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iv. Adres: vul in de eerste regel de straatnaam en het huisnummer in, en in de 
tweede regel de postcode en de gemeente 

v. E-mail: er kunnen meerdere e-mailadressen ingegeven worden als deze 
gescheiden worden door een ; 

vi. Geboortedatum: laat de 00/00/0000 staan 

vii. Telefoon 1: geef het telefoonnummer van de IBL-verantwoordelijke of het 
algemene bibliotheeknummer op 

viii. Deelbibliotheek lezer: klik op het  en selecteer in het keuzemenu je eigen 
hoofdbibliotheek (niet een filiaal!) 

ix. Lezersstatus: klik op het  en selecteer in het keuzemenu de lezersstatus 
IBL 

x. M/V: laat dit veld blanco 

xi. Taal: klik op het  en selecteer ENG uit het keuzemenu 

xii. Thuisbibliotheek: klik op het  en selecteer in het keuzemenu je eigen 
hoofdbibliotheek (niet een filiaal!) 

xiii. Barcode: geef de postcode van de stad/gemeente in 

c. Klik op Bewaren. 

16.1.2 Uitgaande IBL verwerken in Aleph 

Werkwijze 

1. Via Impala krijg je een aanvraag tot levering van een exemplaar aan een andere bibliotheek. 

2. Verwerk de aanvraag in Impala en maak het exemplaar klaar voor verzending. 

3. Leen het exemplaar in Aleph uit aan de aanvragende bibliotheek op de volgende manier: 

a. Activeer het tabblad Uitlening  (F5). 

b. Vul in de lezersbalk de postcode in van de stad/gemeente van de bibliotheek OF 

zoek de bibliotheek op op naam door op de  te klikken. Alle bibliotheken werden 
ingevoerd in Aleph volgens de standaardbenaming 'IBL BIB, naam stad/gemeente', 
bijv. IBL BIB, Leuven.   

c. Naast de lezersbalk verschijnt, in het blauw, de naam van de bibliotheek, samen met 
diens lezersnummer en barcode van de lidkaart. In het midden van het scherm 
worden het adres en het e-mailadres van de bibliotheek getoond in het subtabblad 
Lezersdetails, samen met ev. globale opmerkingen. 
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d. Scan de barcode van het aangevraagde exemplaar in in de exemplaarbalk. 

 

4. De bibliotheek krijgt nu een uitleentermijn van 60 dagen. Als de bibliotheek deze 
uitleentermijn wenst te verlengen, kan dit max. 2 keer gebeuren, mits onderlinge afspraak. 
Bij het verstrijken van de uitleentermijn maakt Aleph attenderingen en rappelbrieven op die 
naar de bibliotheek kunnen verstuurd worden. Er zullen evenwel geen kosten worden 
aangerekend aan de bibliotheek (leengeld, portkosten, boete,...). 

 

 

16.2 Inkomende IBL 

16.2.1 Noodzakelijke voorbereidingen 

Om een materiaal dat aangevraagd werd in een andere bibliotheek, te kunnen uitlenen aan een 
eigen lezer, moet dit exemplaar in Aleph herkend worden als een exemplaar van de eigen 
bibliotheek. Dit betekent dat het materiaal 1) aanwezig moet zijn in de databank, 2) over een 
barcode van de eigen bibliotheek moet beschikken en 3) een leensoort IBL moet hebben met 
bepaalde uitleenparameters.   

Voor het aangevraagde materiaal moet m.a.w. een bibliografische beschrijving, een holding en een 
exemplaar aangemaakt worden, waarbij aan het exemplaar een barcode van de eigen bibliotheek en 
de leensoort IBL gegeven wordt. Het is echter niet nodig elk aangevraagd exemplaar apart te 
catalogiseren in Aleph.  

Er werd voor elke bibliotheek een bibliografische beschrijving gemaakt met de titel ‘Interbibliothecair 
leenverkeer <gemeente>’ (bijvoorbeeld systeemnummer 10061503 voor Gooik), waaraan je een 
holding en enkele exemplaren kan verbinden. De exemplaren moeten alle beschikken over de 
leensoort IBL en een barcode van de eigen bibliotheek. De fysieke barcodes kunnen op een kaartje 
gekleefd worden.  

 

Zodra een aangevraagd exemplaar aankomt in de bibliotheek, kan je een van deze barcodekaartjes 
gebruiken om het exemplaar uit te lenen aan de aanvragende lezer. In de bezitsannotatie van het 
exemplaar kan de titel van het materiaal genoteerd worden. Deze is zichtbaar in Aleph en wordt ook 
afgedrukt op het uitleenbriefje.  

Als de lezer het exemplaar opnieuw inlevert, moet de bezitsannotatie in het exemplaar verwijderd 
worden en kan het barcodekaartje weer dienen voor een volgende IBL-aanvraag.  
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De voorbereidingen voor inkomende IBL betreffen 1) het verbinden van een holding en exemplaren 
aan de bibliografische beschrijving en 2) het maken van barcodekaartjes.  

Werkwijze 

1. Open de catalografiemodule van Aleph. 

2. Geef in de beschrijvingenbalk het systeemnummer van de bibliografische beschrijving van 
jouw bibliotheek in en druk op Enter (bijv. 10061503 voor Gooik) OF open het tabblad 

Zoeken (F9) en zoek de bibliografische beschrijving op aan de hand van de zoekopdracht 
Interbibliothecair leenverkeer <gemeente>, bijv. Interbibliothecair leenverkeer Gooik, 
interbibliotecair leenverkeer Kortenberg,… Klik vervolgens op de knop Catalogiseren. 

 

3. De bibliografische beschrijving voor Interbibliothecair leenverkeer van jouw bibliotheek 
verschijnt in het tabblad Records bewerken. 

 

4. Verbind een holding van je eigen bibliotheek aan deze bibliografische beschrijving (zie 
handleiding catalografie). Het volstaat de volgende gegevens in te vullen: 

a. veld 852 subveld b: deelbibliotheek 

b. veld 852 subveld c: collectie 

5. Verbind zoveel exemplaren als je wil met de holding. Deze gegevens moeten ingevuld 
worden: 

a. Op het tabblad Algemene informatie (1): 

i. Barcode 

ii. Leensoort: klik op het  en selecteer de leensoort IBL uit het keuzemenu 

iii. Materiaaltype: COPY 

iv. Hol. Link: klik op het  en selecteer je eigen holding uit het keuzemenu 
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b. Op het tabblad Algemene informatie (2): als je wil dat de uitlening opgenomen 
wordt in de BIOS-statistieken, vul je in het veld Statistiek een BIOScode in. Zoniet zet 
je in dit veld de code 99.   

 

6. Kleef de fysieke barcodes op afzonderlijke kaartjes.   

16.2.2 Inkomende IBL verwerken in Aleph 

Er zijn 2 manieren om een inkomende IBL-aanvraag te behandelen in Aleph: ofwel beschouw je de 
IBL-aanvraag als een reservatie, ofwel doe je dat niet.  

Als de IBL-aanvraag niet wordt beschouwd als een reservatie, zijn veel handelingen manueel uit te 
voeren door een bibliotheekmedewerker. De inkomsten voor IBL worden op het kasverslag 
daadwerkelijk weergegeven als IBL-inkomsten. 

Als de IBL-aanvraag beschouwd wordt als een reservatie, worden veel handelingen door Aleph 
overgenomen en is er dus minder manueel werk voor een bibliotheekmedewerker. De inkomsten 
voor IBL worden op het kasverslag echter weergegeven als inkomsten van reservaties. Een 
onderscheid tussen reservaties en IBL wordt in het kasverslag niet meer gemaakt. 
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Werkwijze 

1. Zodra een aangevraagd exemplaar aankomt in de bibliotheek, neem je een vooraf voorzien 
barcodekaartje.  

2. Open de catalografiemodule en scan de barcode in in de exemplaarbalk. 

 

3. De exemplaarinformatie wordt geopend in het tabblad Exemplaar. 

4. Noteer de titel van het exemplaar in de Bezitsannotatie. 
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5. Voeg het barcodekaartje bij het exemplaar en zet het exemplaar klaar voor afhaling aan de 
balie. 

6. Als je de IBL-aanvraag niet beschouwt als een reservatie: 

a. Zoek de aanvragende lezer op. 

b. Maak manueel een kastransactie voor de IBL-aanvraag aan bij deze lezer: klik op de 
hoofding Kastransacties, klik rechts op het scherm op de knop Nieuw en kies in het 
veld Type voor IBL. Klik nadien op OK. (zie supra hoofdstuk 9 over kastransacties) 

 

c. Bel of mail de lezer om hem of haar erop te wijzen dat het aangevraagde exemplaar 
kan afgehaald worden.  

7. Als je de IBL-aanvraag wel beschouwt als een reservatie: 
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a. Reserveer het exemplaar op naam van de aanvragende lezer. (zie supra hoofdstuk 10  
over reservaties) 

b. Lever het exemplaar in. (zie supra hoofdstuk 8 over inleveren) 

c. Automatisch worden er 2 documenten opgemaakt: het reservatieticket en de 
reservatiebrief. De brief wordt naar de lezer gemaild als deze een mailadres heeft 
opgegeven. Zoniet wordt de brief afgedrukt. Het reservatieticket wordt altijd 
afgedrukt en kan bij het werk gevoegd worden voor je het apart plaatst.  

d. Automatisch wordt er een kost in de kas van de lezer ingeschreven voor de 
reservatie. 

8. Leen het exemplaar uit aan de lezer a.d.h.v. het barcodekaartje en reken hem of haar de 
kost voor IBL aan. 

9. De lezer krijgt nu een uitleentermijn van 4 weken. Hij of zij kan deze uitleentermijn niet 
verlengen via de internetcatalogus. Enkel een bibliotheekmedewerker kan dit doen via de 
Aleph-client. Vraag dit beleefdheidshalve wel eerst even aan de bibliotheek die je het 
exemplaar bezorgde. Bij het verstrijken van de uitleentermijn maakt Aleph attenderingen en 
rappelbrieven op die naar de lezer kunnen verstuurd worden. Er zullen per dag boetes en per 
brief portkosten worden aangerekend.  

10. Lever het exemplaar op het einde van de uitleenperiode in a.d.h.v. het barcodekaartje. 

11. Open de catalografiemodule en scan de barcode in in de exemplaarbalk. 

 

12. De exemplaarinformatie wordt geopend in het tabblad Exemplaar. 

13. Verwijder de titel van het exemplaar in de Bezitsannotatie. Op deze manier wordt het 
exemplaar opnieuw gezuiverd in Aleph en kan het voor een volgende IBL-aanvraag gebruikt 
worden. 

 

  Een alternatief voor barcodekaartjes 

Sommige bibliotheken voorzien liever niet op voorhand een stapel barcodekaartjes 
voor IBL-aanvragen. Zij verbinden wel een holding aan de bibliografische beschrijving, 
maar maken nog geen exemplaren aan. Bij elke nieuwe IBL-aanvraag wordt een 
exemplaar gecreëerd dat de volgende elementen bevat: de leensoort IBL, de titel in 
de Bezitsannotatie en een barcode. Deze barcode is degene die reeds op het 
exemplaar aanwezig is, voorafgegaan door de letters IBL. Bijv. de barcode op het 
exemplaar is 0000442221, maar in Aleph wordt deze ingevoerd als IBL0000442221. 
Op deze manier wordt de barcode hervormd naar een 'bibliotheekeigen' barcode die 
niet kan overlappen met een reeds aanwezige barcode in de databank. Na het 
verstrijken van de uitleenperiode wordt het exemplaar opnieuw uit Aleph verwijderd. 
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17 De processtatus en/of leensoort van verschillende 
exemplaren tegelijk aanpassen (Basis) 

 

 

Exemplaargegevens zoals processtatussen en leensoorten maken deel uit van de 
exemplaarinformatie die je kan consulteren, toevoegen en aanpassen in het tabblad Exemplaar 
binnen de catalografiemodule.  

 

 

In principe zou je de exemplaren waarvan je de processtatus of de leensoort wil wijzigen, dus 1 per 1 
moeten opzoeken in de catalografiemodule om vervolgens daar de aanpassingen door te voeren. 
Aangezien het echter om een grote hoeveelheid exemplaren kan gaan die allen tegelijk dezelfde 
nieuwe processtatus of leensoort moeten krijgen, bestaan er binnen Aleph 2 functies om deze 
wijziging in 1 beweging voor alle gewenste exemplaren uit te voeren. Bijv. als er exemplaren naar de 
boekbinder worden gezonden, kan het efficiënter zijn deze exemplaren in 1 beweging de 
processtatus BD “bij binder” mee te geven dan voor elk exemplaar afzonderlijk de 
catalografiemodule te openen. 

De functie Processtatus wijzigen staat je toe de processtatus van verschillende exemplaren tegelijk 
aan te passen. 

De functie Exemplaarinformatie wijzigen staat je toe de processtatus en/of de leensoort van 
verschillende exemplaren in 1 beweging aan te pakken. Wijzigingen m.b.v. deze functie kunnen 
bovendien snel hersteld worden d.m.v. een derde functie: Exemplaarinformatie herstellen.  
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17.1 De functie Processtatus wijzigen 

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Exemplaren/Processtatus wijzigen. 

 

2. De pop-up Wijzig processtatus van ex. verschijnt op het scherm. 

3. Klik op het  naast Processtatus van ex. en selecteer de processtatus die je aan de 
exemplaren wil geven, uit de keuzelijst. Als de exemplaren reeds een processtatus hebben, 
en je wenst deze te verwijderen, laat je het veld blanco. 

 

4. Klik in het veld naast Barcode en scan de barcodes van de exemplaren waarvan je de 
processtatus wil veranderen, 1 voor 1 in.   

5. Klik op OK. 

 

    Moet ik een vinkje zetten naast Controle aanvragen?  

Als je de optie Controle aanvragen aanvinkt, word je door Aleph verwittigd zodra je 
de processtatus wijzigt van een gereserveerd exemplaar. Aangezien processtatussen 
bepalen of een exemplaar al dan niet uitleenbaar is, kan deze wijziging in status 
belangrijk zijn voor de lezer die de reservatie plaatste. Deze boodschap is echter 
slechts een attendering. Aleph voert wel degelijk de verandering in processtatus 
door.   
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17.2 De functie Exemplaarinformatie wijzigen 

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Exemplaren/Exemplaarinformatie wijzigen.  

 

2. De pop-up Exemplaarinformatie wijzigen - Stap 1 verschijnt op het scherm.  

3. Hoewel er verschillende velden kunnen ingevuld worden, zijn enkel Deelbibliotheek, 
Leensoort en Processtatus van toepassing. Je kan een waarde ingeven in 1 of in beide velden 
tegelijkertijd: 

a. Deelbibliotheek: klik op het  en selecteer je eigen hoofdbibliotheek of een filiaal uit 
de keuzelijst.  

b. Leensoort: klik op het  en selecteer de leensoort die je aan de exemplaren wil 
geven, uit de keuzelijst.  

c. Processtatus: klik op het  en selecteer de processtatus die je aan de exemplaren 
wil geven, uit de keuzelijst. Als de exemplaren reeds een processtatus hebben, en je 
wenst deze te verwijderen, laat je het veld blanco. 
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4.  Klik op OK. 

5. De pop-up Exemplaarinformatie wijzigen - Stap 2 verschijnt op het scherm. Hierin wordt een 
overzicht gegeven van de wijzigingen die zullen doorgevoerd worden.   

 

6. Scan in het veld naast Geef barcode exemplaar 1 voor 1 alle barcodes in van de exemplaren 
waarvan je de leensoort en/of processtatus wil veranderen.  

7. Klik op Sluiten. 

 

  Moet ik een vinkje zetten naast Controle aanvragen?  

Als je de optie Controle aanvragen aanvinkt, word je door Aleph verwittigd zodra je 
de processtatus en/of de leensoort wijzigt van een gereserveerd exemplaar. 
Aangezien leensoorten en processtatussen bepalen of een exemplaar al dan niet 
uitleenbaar is, kan deze wijziging in leensoort en/of status belangrijk zijn voor de 
lezer die de reservatie plaatste. Deze boodschap is echter slechts een attendering. 
Aleph voert wel degelijk de gewenste verandering door.   

 

 

  Moet ik een vinkje zetten naast Definitieve wijziging?  

Als je de optie Definitieve wijziging aanvinkt, kan je de functie Exemplaarinformatie 
herstellen niet gebruiken om snel de wijzigingen weer ongedaan te maken. Als je 
deze optie niet aanvinkt, kan de functie wel gebruikt worden.  
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  Waarom is het niet opportuun de velden Collectie en          
       Plaatsingsnummer aan te passen m.b.v. deze functie?   

 
Collectie en plaatsingsnummer zijn gegevens die ingevoerd worden in de holding van 
een bepaald materiaal en vandaaruit gekopieerd worden naar het exemplaar.  
 

 
 
Als de functie Exemplaarinformatie wijzigen wordt gebruikt om deze informatie aan 
te passen, worden enkel de gekopieerde gegevens in het exemplaar gewijzigd. De 
holdinggegevens blijven hetzelfde. Definitieve wijzigingen aan deze gegevens kunnen 
m.a.w. enkel in de holding gebeuren.  
 
Het wijzigen van de gekopieerde gegevens in het exemplaar, en niet deze binnen de 
holding, is enkel opportuun als je een hoeveelheid exemplaren tijdelijk verplaatst 
naar een andere locatie en je de holding daarvoor niet wil aanpassen, aangezien dit 
vrij arbeidsintensief kan zijn.  De gebruiker wordt op deze manier toch naar de juiste 
tijdelijke locatie verwezen, hoewel de holding onaangeroerd blijft. Ook op het 
moment dat de exemplaren weer op hun normale plaats gezet worden, wordt het 
arbeidsintensievere wijzigen van elke holding vermeden. Het herstellen van de 
aanpassingen die doorgevoerd werden m.b.v. de functie Exemplaarinformatie 
wijzigen, is eenvoudiger m.b.v. de functie Exemplaarinformatie herstellen dan het 
oproepen en aanpassen van elke holding afzonderlijk.  

 

 

17.3 De functie Exemplaarinformatie herstellen 

Deze functie kan gebruikt worden om alle wijzigingen die uitgevoerd werden m.b.v. de functie 
Exemplaarinformatie wijzigen, opnieuw te corrigeren.  

Werkwijze 

1. Klik in de menubalk op  Exemplaren/Exemplaarinformatie herstellen. 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

238 

 

2. De pop-up Exemplaarinformatie herstellen verschijnt op het scherm.  

3. Scan naast Geef barcode exemplaar de barcode in van een exemplaar waarvan je de 
gegevens veranderde d.m.v. de functie Exemplaarinformatie wijzigen. 

4. In de pop-up Exemplaarinformatie herstellen wordt nu de wijziging weergegeven die 
opnieuw ongedaan zal gemaakt worden: 

a. de kolom Oorspr waarde: deze bevat de huidige gegevens van het exemplaar (m.a.w. 
degene na het uitvoeren van de functie Exemplaarinformatie wijzigen) 

b. de kolom Gewijzigd in: deze bevat de gegevens van het exemplaar voor het 
uitvoeren van de functie Exemplaarinformatie wijzigen (m.a.w. degene die het 
exemplaar opnieuw zal hebben na het uitvoeren van de functie Exemplaarinformatie 
herstellen) 

 

5. Scan alle barcodes in en klik op Sluiten zodra je alle barcodes hebt ingescand. 

 

  Moet ik een vinkje zetten naast Controle aanvragen?  

Als je de optie Controle aanvragen aanvinkt, word je door Aleph verwittigd zodra je 
de processtatus en/of de leensoort wijzigt van een gereserveerd exemplaar. 
Aangezien leensoorten en processtatussen bepalen of een exemplaar al dan niet 
uitleenbaar is, kan deze wijziging in leensoort en/of status belangrijk zijn voor de 
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lezer die de reservatie plaatste. Deze boodschap is echter slechts een attendering. 
Aleph voert wel degelijk de gewenste verandering door.   
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18 Boekenpakketten (Basis) 

 

 

Wat als je een boekenkist wil maken voor scholen, rusthuizen, ed.? Wat als je voorleesrugzakjes wil 
aanbieden aan lezers? Hoe geef je in Aleph aan dat een exemplaar in het boekenpakket terecht is 
gekomen en dus niet meer beschikbaar is voor uitleen door andere gebruikers? En hoe leen je het 
pakket uit? 

De workflow voor dergelijke boekenpakketten verschilt naargelang de inhoud ervan permanent is of 
wisselend. Bij een tijdelijke overplaatsing van exemplaren van de rekken naar een pakket is het niet 
strikt noodzakelijk aan de gebruikers mee te delen wat de inhoud is van het pakket, terwijl dat voor 
een permanent boekenpakket, zoals bijv. de voorleesrugzakjes, wel het geval is. 

  

 

18.1 Boekenpakketten met een wisselende inhoud 

Werkwijze 

1. Zorg ervoor dat elk materiaal dat je in het boekenpakket wil opnemen een eigen 
bibliografische beschrijving, holding en exemplaar heeft. Maak m.a.w. dus geen 
bibliografische beschrijving voor het pakket in zijn geheel met bijv. als titel "Boekenkist 1" en 
de titels van de inhoud ervan in 505-velden. Het maken van 1 bibliografische beschrijving 
voor het pakket kan, gezien het wisselende aspect van de inhoud ervan, te arbeidsintensief 
zijn. 

2. Open de catalografiemodule binnen Aleph en scan de barcode van een exemplaar dat je in 
het pakket wil opnemen, in in de exemplaarbalk. 

 

3. De exemplaarinformatie wordt geopend in het tabblad Exemplaar. 

4. Voeg de volgende gegevens toe: 

a. Processtatus: klik op het  en selecteer de processtatus Boekenkist uit de keuzelijst. 
Deze processtatus zorgt ervoor dat het exemplaar uitleenbaar blijft, maar in de 
internetcatalogus aangeduid wordt als 'tijdelijk niet beschikbaar'.  

b. Bezitsannotatie: vul hier de naam in van het boekenpakket waarin het exemplaar 
wordt opgenomen, bijv. Boekenkist seizoenen, Themakoffer circus, enz. Dit 
informeert de gebruikers en de bibliotheekmedewerkers over de locatie van het 
exemplaar. Bovendien kan o.b.v. deze bezitsannotatie steeds een lijst gemaakt 
worden van de inhoud van het boekenpakket. 
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5. Herhaal deze stappen voor alle exemplaren die je in het pakket wil onderbrengen. 

6. Bij het uitlenen van het pakket aan een instelling, lezer, enz. moet je de barcodes van alle 
exemplaren afzonderlijk inscannen. Bij het inleveren doe je uiteraard hetzelfde. 

7. Zodra het exemplaar weer uit het pakket wordt verwijderd en opnieuw op de rekken 
belandt, verwijder je de vermelding in de Bezitsannotatie en de processtatus Boekenkist. 

 

 

18.2 Boekenpakketten met een permanente inhoud 

Werkwijze 

1. Maak een bibliografische beschrijving voor het pakket in zijn geheel met bijv. als titel 
"Voorleesrugzakje 1". Voeg in afzonderlijke 505-velden de titels van de exemplaren in het 
pakket toe. Op deze manier zal een lezer via de internetcatalogus kunnen zoeken op de titel 
van het pakket én op de titels van de exemplaren in het pakket. Bovendien zal hij of zij in de 
beschrijving van het pakket dadelijk informatie krijgen over de exacte inhoud ervan.   

 

2.  Voorzie eveneens een holding en naar keuze 1 of meerdere exemplaren:  
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a. 1 exemplaar: de barcode wordt op het pakket gekleefd, niet op de afzonderlijke 
exemplaren in het pakket. Dit heeft als voordeel dat je bij het uitlenen en inleveren 
slechts 1 barcode moet inscannen. De nadelen van deze werkwijze zijn dat je bij het 
uitlenen en inleveren de inhoud van het pakket manueel moet controleren en je er 
geen geautomatiseerde boete-administratie per exemplaar op na kan houden. Bijv. 
bij verlies van 1 of meerdere exemplaren binnen het pakket, kan Aleph de 
vervangingskost hiervoor niet automatisch in de kas van de lezer zetten, maar moet 
de terugvordering hiervan buiten Aleph om bijgehouden worden. 

b. meerdere exemplaren: dit kan nodig zijn om verschillende redenen 

i. je voorziet de afzonderlijke exemplaren in het pakket elk van een barcode. 
Dit heeft als nadeel dat je bij het uitlenen en inleveren meerdere barcodes 
moet inscannen. De voordelen van deze werkwijze zijn echter dat je bij het 
uitlenen en inleveren de inhoud van het pakket niet manueel moet 
controleren en je er een geautomatiseerde boete-administratie per 
exemplaar op na kan houden. 

ii. je beschikt over verschillende gelijkaardige pakketten (bijv. 3 
voorleesrugzakjes met dezelfde inhoud): je moet geen aparte bibliografische 
beschrijving maken per pakket. Het kan volstaan elk pakket te voorzien van 1 
barcode en deze barcodes te koppelen aan de bibliografische beschrijving. 
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19 Manuele verwerking van verloren materiaal (Basis) 

 

 

Binnen Aleph bestaan er 2 workflows voor het behandelen van verloren exemplaren: een manuele 
en een geautomatiseerde. 

1. Ofwel vertelt de lezer zelf aan een baliemedewerker dat hij of zij een uitgeleend exemplaar 
verloor. In dat geval kan de baliemedewerker dit exemplaar manueel registreren als 
verloren. 

2. Ofwel heeft een lezer een exemplaar reeds x aantal dagen te lang in leen en beslist de 
bibliotheek dat deze lezer het exemplaar niet meer hoeft in te leveren, maar een 
vervangingskost moet betalen. In dat geval kan er een geautomatiseerde service opgestart 
worden die dit exemplaar registreert als verloren, de lezer een vervangingskost aanrekent, 
de lezer lokaal blokkeert en de lezer een brief stuurt.  

De 2e workflow wordt door veel bibliotheken gebruikt om een laatste rappel aan de lezer te 
bezorgen, waarin gedreigd wordt met ernstige sancties (politie, gerecht, enz.). Dikwijls gebeurt het 
versturen van de brief en de nabehandeling van de betaling niet meer door de bibliotheek zelf, maar 
door het bestuur van de stad/gemeente. Deze workflow zal later in deze handleiding aan bod komen 
in het hoofdstuk over boetebrieven en attenderingen. 

Op de manuele workflow wordt hier wel dieper ingegaan.  

 

Werkwijze 

1. Als een lezer meldt dat hij of zij een uitgeleend exemplaar verloor, kan je beslissen de lezer 
eerst nog wat extra zoektijd te gunnen. In dat geval kan je de uitleentermijn van het 
exemplaar het best verlengen om te vermijden dat er boetes en rappelbrieven voor de lezer 
worden opgemaakt. Bovendien worden alle reeds lopende boetes op deze manier stopgezet 
en in de kas van de lezer opgenomen. (zie infra hoofdstuk 7 over Verlengen) 

2. Als je de lezer geen extra zoektijd wil geven of de 2e uitleentermijn verstreken is zonder dat 
de lezer het exemplaar terugvond, kan je het exemplaar registreren als zijnde verloren.  

3. Activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van diens 
lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra hoofdstuk 5 Lezers 
opzoeken).  

4. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding Uitleningen.  

5. Selecteer het verloren gemelde exemplaar in de lijst uitgeleende exemplaren en klik op de 
knop Verloren. 
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6. De pop-up Confirm lost verschijnt op het scherm, waarin je gevraagd wordt om het verlies 
van het exemplaar te bevestigen. Klik op Ja. 

 

7. De pop-up Vervangingskost verschijnt op het scherm. Hierin wordt automatisch de waarde 
van het verloren exemplaar ingevuld.   

 

8. Klik op OK. 

9. De vervangingskost wordt ev. samen met verwerkingskosten in de kas van de lezer 
opgenomen als te betalen bedrag. 

 

10. Reken de lezer dit bedrag dadelijk aan of later. (zie supra hoofdstuk 9 over kastransacties) 

11. Aangezien het exemplaar nu definitief niet meer naar de bibliotheek zal terugkeren, kan je 
het afvoeren. Ofwel doe je dat dadelijk, ofwel geef je het exemplaar de processtatus MI 
Ontbreekt. Later kan je dan m.b.v. een lijst van alle exemplaren met deze status, 1 
opruimactie doen waarbij je al deze exemplaren afvoert. 

12. Ofwel voer je het exemplaar dadelijk af 

a. Activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van 
diens lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra 
hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  
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b. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding 
Uitleningen.  

c. Selecteer het verloren exemplaar in de lijst uitgeleende exemplaren. 

d. Noteer de barcode van het exemplaar. 

e. Klik rechts op het scherm op de knop Verwijderen om de uitlening op te heffen. 
Zolang het exemplaar verbonden is met de kaart van een lezer, kan het immers niet 
afgevoerd worden.  

 

f. Op het scherm verschijnt de pop-up Confirm delete, waarin Aleph je bevestiging 
vraagt voor de verwijdering. Klik op Ja. 

 

g. Open de catalografiemodule en vul de barcode van het exemplaar in in de 
Exemplaarbalk. 

 

h. Klik rechts op het scherm op de knop Verwijderen. 

 

i. De pop-up Delete Confirmation verschijnt op het scherm, waarin Aleph je 
bevestiging vraagt voor de afvoer van het exemplaar. Klik op Ja. 
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j. Ga na of de holding en de bibliografische beschrijving ook moeten verwijderd 
worden. (zie handleiding catalografie)  

 

13. Ofwel geef je het exemplaar de processtatus MI Ontbreekt en voer je het later af 

a. Activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. de barcode van 
diens lidkaart, diens rijksregisternummer, diens naam of diens adres (zie supra 
hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

b. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding 
Uitleningen.  

c. Selecteer het verloren exemplaar in de lijst uitgeleende exemplaren en klik op de 
knop Naar exemplaar rechts op het scherm.  

 

d. Je wordt door Aleph doorverwezen naar de Exemplarenlijst binnen het tabblad 

Exemplaar . 

e. Klik daar rechts op het scherm op de knop Naar cata. 

 

f. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar  binnen de 
catalografiemodule. 
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g. Klik op het subtabblad Algemene informatie (1) en geef het exemplaar de 
processtatus MI Ontbreekt. Klik nadien op Bewaren. Op deze manier worden de 
gebruikers via de internetcatalogus correct geïnformeerd.  

 

h. Zodra je wel wil afvoeren, draai je de service Report of missing items (ret-item-02). 
Deze service verschaft je een lijst van alle af te voeren exemplaren met de 
processtatus MI. (zie handleiding Services en statistieken)  

i. Open de circulatiemodule en vul de barcode van de exemplaren op deze lijst in in de 
Exemplaarbalk.  

 

j. Je wordt door Aleph doorverwezen naar de Exemplarenlijst binnen het tabblad 

Exemplaar . 

k. Noteer het lezersnummer van de lezer die het exemplaar in leen heeft. 

 

l. Activeer het tabblad Lezers  (F7) en zoek de lezer op a.d.h.v. dit lezersnummer. 
(zie supra hoofdstuk 5 Lezers opzoeken).  

m. Zodra de gegevens van de lezer ingeladen werden, klik je op de hoofding 
Uitleningen.  

n. Selecteer het verloren exemplaar in de lijst uitgeleende exemplaren en klik rechts op 
het scherm op de knop Verwijderen om de uitlening op te heffen. Zolang het 
exemplaar verbonden is met de kaart van een lezer, kan het immers niet afgevoerd 
worden.  
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o. Op het scherm verschijnt de pop-up Confirm delete, waarin Aleph je bevestiging 
vraagt voor de verwijdering. Klik op Ja. 

 

p. Open de catalografiemodule en vul de barcode van het exemplaar in in de 
Exemplaarbalk. 

 

q. Klik rechts op het scherm op de knop Verwijderen. 

 

r. De pop-up Delete Confirmation verschijnt op het scherm, waarin Aleph je 
bevestiging vraagt voor de afvoer. Klik op Ja. 

 

s. Ga na of de holding en de bibliografische beschrijving ook moeten verwijderd 
worden. (zie handleiding catalografie)  
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  Wat als de vervangingskost die Aleph automatisch aanrekent 0.00 € is?  

In de pop-up Vervangingskost wordt automatisch de waarde van het verloren 
exemplaar ingevuld. Deze waarde wordt opgehaald uit het prijsannotatieveld dat 
catalografen moeten invullen tijdens het aanmaken van een exemplaar. Als de 
waarde gelijk is aan 0.00 € betekent dit dat er geen prijs ingevuld werd.  

 

 

Alvorens je het exemplaar definitief als verloren registreert, zorg je er best voor dat 
de kostprijs van het exemplaar wel in dit veld staat. 

Werkwijze 

1. Klik binnen de pop-up Vervangingskost op Annuleren. 

2. Klik nadien op de knop Naar exemplaar rechts op het scherm.  

3. Je wordt door Aleph doorverwezen naar de Exemplarenlijst binnen het tabblad 

Exemplaar . 

4.  Klik daar rechts op het scherm op de knop Naar cata. 

5. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar  binnen de 
catalografiemodule. 

6. Klik op het subtabblad Algemene informatie (2) en vul naast Prijs de waarde van 
het verloren exemplaar in. Gebruik hiervoor geen speciale tekens of aanduidingen 
zoals ; , / EUR € enz. Enkel een punt (.) wordt toegestaan als scheidingsteken tussen 
de euro en de centen, bijv. 18.50.  

7. Klik op Bewaren.  

8. Open opnieuw de circulatiemodule.  
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9. Activeer opnieuw het tabblad Lezers  (F7). 

10. Klik op de hoofding Uitleningen, selecteer het verloren gemelde exemplaar in de 
lijst uitleningen en klik opnieuw op de knop Verloren.   

 

  Wat als de lezer het exemplaar alsnog terugvindt?  

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen: de lezer had het openstaande 
bedrag nog niet betaald en vindt het exemplaar nu toch terug, de lezer had wel al 
betaald en het exemplaar was al afgevoerd, enz. Elke situatie vergt een andere 
aanpak. 

 

Het exemplaar is afgevoerd en de lezer had de vervangingskost al betaald 

In dit geval kan je het best aan de lezer meedelen dat hij of zij het exemplaar mag 
behouden, aangezien het nu toch reeds door hem of haar vergoed werd. De lezer 
heeft een bibliotheekbezit gekocht. :-) 

 

Het exemplaar is afgevoerd, maar de lezer had de vervangingskost nog niet betaald 

* ofwel beslis je het geld kwijt te schelden en aanvaard je het exemplaar 

* ofwel aanvaard je het exemplaar niet meer en laat je de lezer toch betalen.  

 

Het exemplaar is nog niet afgevoerd en de lezer had de vervangingskost al betaald 

* ofwel aanvaard je het exemplaar niet en voer je het toch af 

* ofwel aanvaard je het exemplaar wel (inleveren), verwijder je ev. de processtatus 
MI bij het exemplaar en betaal je de lezer het reeds betaalde bedrag terug. Zoek 
hiervoor in de kashistoriek van de lezer het exacte betaalde bedrag op en maak een 
nieuwe kastransactie aan. Kies voor het type Verbetering fout, vul manueel het juiste 
bedrag in naast Bedrag en vink het bolletje aan naast Credit. Zodra de kastransactie 
in de kas van de lezer is opgenomen, selecteer je deze en klik je op de knop Betaal 
selectie. Geef het bedrag uit de kas van de bibliotheek aan de lezer. (zie infra 
hoofdstuk 9 over kastransacties)   
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Het exemplaar is nog niet afgevoerd en de lezer had de vervangingskost nog niet 
betaald 

* ofwel aanvaard je het exemplaar niet, voer je het toch af en laat je de lezer toch 
betalen 

* ofwel aanvaard je het exemplaar, voer je het niet af en moet de lezer het bedrag 
niet meer betalen. Lever het exemplaar in. De pop-up item return 7 verschijnt op het 
scherm, waarin Aleph je vraagt of je zeker bent dat je het verloren gemelde 
exemplaar wil inleveren.  

 

Klik op Ja. Door de inlevering wordt de vervangingskost automatisch door Aleph 
gecrediteerd. In de kas van de lezer zal je deze zien staan als een debet-bedrag én als 
een credit-bedrag. Aangezien beide elkaar opheffen, hoef je geen verdere stappen te 
ondernemen. De ev. verwerkingskost wordt niet automatisch gecrediteerd. Deze 
moet je wel alsnog aan de lezer aanrekenen of kwijtschelden. 
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  Wat is het verschil tussen de processtatussen MI en OV?  

De processtatus MI Ontbreekt wordt gegeven aan uitgeleende en verloren gemelde 
exemplaren. De processtatus OV Onvindbaar wordt gegeven aan niet uitgeleende 
exemplaren die niet meer terug te vinden zijn in de rekken. 
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20  (Boete)brieven/attenderingen versturen (Basis) 

 

 

De meeste bibliotheken versturen 4 of 5 boetebrieven, waarbij de laatste een aangetekend schrijven 
is. Sommige bibliotheken kiezen ervoor in deze laatste aangetekende brief vervangingskosten aan te 
rekenen aan de lezer en te dreigen met ernstige sancties bij het niet betalen hiervan (politie, gerecht, 
enz.). Dikwijls gebeurt het versturen van deze brief en de nabehandeling van de betaling niet meer 
door de bibliotheek zelf, maar door het bestuur van de stad/gemeente. Voor deze laatste brief werd 
dan ook een procedure ontwikkeld in Aleph die ingewikkelder is dan deze voor het versturen van de 
'gewone' rappels. 

In tegenstelling tot boetebrieven die via mail of via de post kunnen verstuurd worden, worden 
attenderingen steeds een aantal dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn uitsluitend via mail 
aan de lezers bezorgd. Lezers zonder mailadres krijgen geen attenderingen. 

 

 

20.1 “Gewone” boetebrieven versturen   

Werkwijze 

1. Om de boetebrieven op te halen, open je het tabblad Administratie .  

2. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

3. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen brieven terugvinden, maar 
ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(kasverslagen, attenderingen,…). De boetebrieven worden steeds op deze manier benoemd: 
1e 3 letters bibliotheek_datum_rappels, bijv. ass_20130527_rappels. 

4. Selecteer je rappelbestand uit deze lijst (= blauw doen oplichten).  
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5. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

6. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

7. Klik op OK = je boetebrieven worden opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de 
harde schijf van je pc = het bestand wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de 
Bestandslijst getoond.  

8. Selecteer het bestand in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk de brieven af te drukken, op je scherm te bekijken of te 
mailen naar de gebruikers: 

a. De brieven afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. De brieven op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien 
op de knop Afdrukken: 
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i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. De brieven mailen: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken. Alle gebruikers met een mailadres krijgen een mail. Voor de gebruikers 
zonder mailadres wordt de brief afgedrukt.   

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: E-mailen 

 

 

  Hoe vind ik gemakkelijk mijn eigen boetebrieven terug in Taakbeheer? 

In het onderste gedeelte van de Bestandslijst worden per verslag/rapport/... een 
aantal gegevens getoond: 

Bestandsnaam server = naam van het bestand 

Datum = dag waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Uur = uur waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Bestandsgrootte  

 

De naamgeving, de dag en het uur kunnen je verder helpen om je rappels snel terug 
te vinden. 
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Naamgeving: rappels krijgen steeds een benaming volgens het formaat 
bibliotheek_datum_rappels. Je kan m.a.w. zoeken op het begin van de benaming -de 
bibliotheek-, bijv. ASS, BER, KOR, LEU, ZAV, enz. Aangezien heel wat andere 
documenten ook beginnen met deze aanduiding, kan het nuttig zijn de sorteeroptie 
in de Bestandslijst op Oplopende bestandsnamen of Aflopende bestandsnamen te 
zetten. Op deze manier worden je eigen bestanden steeds gegroepeerd en kan je 
alfabetisch zoeken in de lijst naar je eigen bibliotheek. 

 

Dag/uur: de sorteeropties Oplopende datum/tijd en Aflopende datum/tijd zorgen 
er respectievelijk voor dat steeds de oudste of de meest recente bestanden 
bovenaan staan. Als je deze optie kiest, en je opent de Bestandslijst meteen na het 
doorgeven van je opdracht, weet je m.a.w. dat je bestand helemaal boven- of 
onderaan de lijst moet te vinden zijn.  

 

   Gewone boetebrieven automatisch afdrukken 

Als je het bestand boetebrieven niet telkens manueel wil ophalen in Taakbeheer, kan 
je via de online helpdesktool vragen een bepaalde pc in de bibliotheek zo in te stellen 
dat deze het bestand automatisch afdrukt zodra Aleph op deze pc wordt opgestart. 
Aleph maakt hiervoor gebruik van een Achtergrondprogramma. Zolang dit 
programma geactiveerd is, worden alle opdrachten voor deze pc door deze pc 
automatisch uitgevoerd. 
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20.2 Aangetekende boetebrieven versturen (Dossier bestuur, custom 69) 

Sommige bibliotheken versturen graag x-aantal gewone rappels, gevolgd door een laatste, 
aangetekend schrijven. Hierin wordt aan de lezer gemeld dat hij de volledige aankoopkost van het 
exemplaar zal moeten betalen, dat hij geblokkeerd wordt tot de betaling ontvangen is en dat er bij 
niet naleven van de vraag, ernstige sancties zullen volgen (deurwaarder, politie,…).  

De bibliotheek moet een aantal services draaien, opdat deze brieven zouden opgemaakt worden: 

1. Custom service 56 Zwarte lijst: je krijgt een overzicht van  

a. de lezers die alle gewone rappels hebben ontvangen en nu een aangetekende brief 
zullen krijgen. 

b. de exemplaren waarvoor de brief zal worden opgemaakt.   

c. de aan- of afwezigheid van een vervangingskost voor het exemplaar. Deze is 
essentieel voor het verdere verloop van de procedure. Zonder gekende 
vervangingskost kan deze ook niet automatisch in de kas van de lezer opgenomen 
worden. De service staat je toe de vervangingskost alsnog bij het exemplaar te 
noteren, vóór de brieven worden opgemaakt. 

2. Custom service 69 Dossier bestuur: deze service 

a. registreert de achterstallige exemplaren als verloren. 

b. zet de vervangingskost van de exemplaren in de kas van de lezers. 

c. maakt brieven op met daarin een overzicht van alle openstaande bedragen. 

d. zet portkosten in de kas van de lezers. 

e. geeft de exemplaren de processtatus MI Ontbreekt zodat lezers ook via de 
internetcatalogus zien dat het exemplaar niet beschikbaar is. 

f. zet een rode x over de foto van de lezer opdat duidelijk is voor alle bibliotheken dat 
deze lezer in een PBS-bibliotheek achterstallige uitleningen heeft. 

g. geeft de lezer een lokale blokkering  zodat uitlenen, reserveren en verlengen niet 
meer kan in de eigen bibliotheek. 

h. levert de exemplaren niet in, waardoor de boetes blijven oplopen en niet in de kas 
van de lezer worden gezet. De procedure verschilt enigszins afhankelijk van de 
manier waarop je daarmee wil omgaan.  

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Services/Custom services/Zwarte lijst (custom-56) 
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2. Op het scherm verschijnt de pop-up Zwarte lijst (custom-56), waarin je een aantal velden 
moet invullen: 

a. Bibliotheek: klik op het  en kies je eigen bibliotheek uit het keuzemenu 

b. Vanaf datum: hier moet je de laatste datum ingeven waarop je de procedure 
doorliep. Op die manier verkrijg je alle nieuwe lezers die tijdens die procedure niet 
behandeld werden. Je moet de datum invullen in het formaat YYYYMMDD (jaar-
maand-dag), bijv. 20120213 = 13 feb. 2012.   

c. Aantal rappelbrieven: deze parameter staat de service toe enkel die lezers op te 
halen die een allerlaatste gewone rappel hebben gekregen. Aangezien sommige 

bibliotheken 4 gewone rappels versturen en anderen 3, zijn er 2 opties. Klik op het  
en kies voor 4 of 5. 4 = 3 gewone rappelbrieven. 5 = 4 gewone rappelbrieven. 
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3. Klik op de knop . 

4. Aleph vertelt je dat je opdracht verwerkt wordt door de server. 

 

5. Om het rapport op te halen, open je het tabblad Administratie .  

6. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

7. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen rapport terugvinden, maar 
ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(kasverslagen, boetebrieven, attenderingen,…).  

8. Selecteer je rapport met de naam bibcode_zwarte_lijst_datum.csv uit deze lijst bijv. 
HAL_zwarte_lijst_20131014.csv (= blauw doen oplichten).  

9. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

10. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

11. Klik op OK = je rapport wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de harde 
schijf van je pc = het rapport wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst 
getoond.  

12. Selecteer het rapport in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk het af te drukken, op je scherm te bekijken of te 
exporteren naar Excel: 

a. afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken: 
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i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. het kasverslag exporteren naar Excel: vul de volgende velden als volgt in en druk 
nadien op de knop Afdrukken. Op je scherm verschijnt een voorbeeld van het 
kasverslag. Klik hierop met je rechtermuisknop en kies voor de optie Exporteren 
naar Microsoft Excel.  

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

13. In het rapport staat in de laatste kolom de kostprijs van het exemplaar aangegeven. Als er “ ” 
staat, wil dit zeggen dat de kostprijs nog niet ingevoerd is en dat dit het best wel nog gebeurt 
voor de custom service 69 wordt gedraaid. De vervangingskost wordt opgehaald uit het 
prijsannotatieveld dat catalografen moeten invullen tijdens het aanmaken van een 
exemplaar. Als deze ontbreekt, kan je deze als volgt toevoegen:  

 

a. Zoek het exemplaar op in het tabblad Exemplaar .  

b. Selecteer het juiste exemplaar in de Exemplarenlijst en klik rechts op het scherm op 
de knop Naar cata. 

c. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar  binnen de 
catalografiemodule. 

d. Klik op het subtabblad Algemene informatie (2) en vul naast Prijs de waarde van het 
exemplaar in. Gebruik hiervoor geen speciale tekens of aanduidingen zoals ; , / EUR € 
enz. Enkel een punt (.) wordt toegestaan als scheidingsteken tussen de euro en de 
centen, bijv. 18.50. 

e. Klik op Bewaren. 
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f. Herhaal dit voor alle exemplaren zonder vervangingskost op de lijst. Keer tenslotte 
terug naar de circulatiemodule. 

14. Klik binnen de menubalk op Services/Custom services/Dossier Bestuur – Verloren materiaal 
(custom-69) 

 

15. Op het scherm verschijnt de pop-up Dossier stad – Verloren materiaal (custom-69), waarin 

je op het   moet klikken naast Bibliotheek en je je eigen bibliotheek uit het keuzemenu 
moet kiezen. 

 

16. Klik op de knop . 

17. Aleph vertelt je dat je opdracht verwerkt wordt door de server. 
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18. Er worden 2 bestanden opgemaakt door Aleph: een bestand met de openstaande bedragen 
en een bestand met de brieven.  

a. Bibliotheekcode_cust-69.datum = de openstaande bedragen per lezer, bijv. 
LEU_cust-69.20131008. 

b. Dossierbestuur_bibliotheekcode_datum = de brieven, bijv. 
dossierbestuur_LEU_20131008. 

19. Let wel! De exemplaren worden niet ingeleverd, waardoor de boetes op de exemplaren 
blijven lopen en niet in de kas van de lezer terecht komen. Afhankelijk van of je dit wil of niet, 
verschilt de werkwijze. 

20. Als je het niet erg vindt dat de boetes blijven lopen en niet exact in de kas van de lezer 
terecht komen: 

a. Neem in de verwoording van de brief zeker op dat de lezer zich ook nog kan 
verwachten aan boetes die nu nog niet in het overzicht van openstaande bedragen 
voorkomen. Deze zullen pas aangerekend worden op het moment dat de lezer zich 
aanbiedt in de bibliotheek. 

b. Druk de brieven en de overzichten met de openstaande bedragen af en verstuur ze.  

i. Open het tabblad Administratie .  

ii. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

iii. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten 
getoond die door de Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet 
alleen je eigen brieven terugvinden, maar ook andere documenten voor je 
eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken (kasverslagen, 
boetebrieven, attenderingen,…).  

iv. Selecteer eerst het ene bestand (= blauw doen oplichten).  

v. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

vi. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

vii. Klik op OK = je bestand wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd 
op de harde schijf van je pc = het wordt nu ook in het bovenste gedeelte van 
de Bestandslijst getoond.  
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viii. Herhaal dit voor het 2e bestand. 

ix. Selecteer een van beide bestanden in het bovenste gedeelte van de 
Bestandslijst (= blauw doen oplichten).  

x. Om het af te drukken, vul je de volgende velden als volgt in en druk je nadien 
op de knop Afdrukken. 

1. Printerinstellingen: N  

2. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

3. Verzendopties: Afdrukken 

 

xi. Herhaal dit voor het 2e bestand. 

xii. Verstuur de brieven. 

21. Als je het wel erg vindt dat de boetes blijven lopen en niet exact in de kas van de lezer 
terecht komen 

a. In dit geval zal je de brieven manueel moeten aanpassen, vooraleer je ze kan 
versturen. 

b. Open het tabblad Administratie .  

c. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

d. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die 
door de Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen brieven 
terugvinden, maar ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere 
PBS-bibliotheken (kasverslagen, boetebrieven, attenderingen,…).  

e. Selecteer eerst het ene bestand (= blauw doen oplichten).  

f. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

g. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

h. Klik op OK = je bestand wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de 
harde schijf van je pc = het wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de 
Bestandslijst getoond.  

i. Herhaal dit voor het 2e bestand. 

j. Om het bestand met de openstaande bedragen te kunnen aanpassen 
(Bibliotheekcode_cust-69.datum), selecteer je dit in het bovenste gedeelte van 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

264 

Taakbeheer (= blauw doen oplichten) en vul je de volgende velden als volgt in. Druk 
nadien op de knop Afdrukken. 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

k. Je verkrijgt een afdrukvoorbeeld van de overzichten op je scherm. Klik met de 
rechtermuisknop op de 1e brief, kies voor de optie Alles selecteren en druk op je 
toetsenbord vervolgens de combinatie ctrl-C in. Hiermee kopieer je de inhoud. Open 
Word en druk op je toetsenbord op de combinatie ctrl-V. Hiermee plak je de inhoud 
van het overzicht in Word en kan je het nadien aanpassen. Klik in de pop-up 
Afdrukvoorbeeld op de knop Sluiten. De volgende brief  verschijnt op je scherm. 
Herhaal alle handelingen tot alle brieven doorlopen zijn. 

 

l. Lever a.d.h.v. de brieven in Word voor elke lezer afzonderlijk de exemplaren in. Op 
deze manier wordt de boete stopgezet en kan je dit bedrag manueel exact in de 
brieven opnemen. Druk deze af. 

m. Tijdens het inleveren wordt de vervangingskost gecrediteerd! Het is dus belangrijk 
niet alleen de brieven manueel aan te passen, maar ook de vervangingskost per lezer 
manueel opnieuw in de kas op te nemen.  

n. Keer tenslotte terug naar het tabblad Administratie . Selecteer het bestand met 
de brieven (Dossierbestuur_bibliotheekcode_datum) en druk het af door de 
volgende velden als volgt in te vullen en vervolgens op Afdrukken te klikken. 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 
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o. Verstuur de brieven. 

22.  Sommige bibliotheken geven de brieven door aan het lokaal bestuur en bekommeren zich 
niet meer over het verdere verloop van de procedure, in andere mogen de lezers de 
bedragen in de bibliotheek zelf betalen. Sommige bibliotheken  aanvaarden het dat lezers het 
exemplaar alsnog terugbrengen, terwijl anderen dit weigeren. Bibliotheken die hulp wensen 
bij het verdere verloop van de procedure, nemen het best contact op met het PBS-team.  

23. Hoe dan ook, moet in Aleph de hele procedure uiteindelijk resulteren in de volgende zaken: 

a. De uitlening van het exemplaar moet verdwijnen: 

i. Ofwel doe je dat door het exemplaar in te leveren 

ii. Ofwel doe je dat door de uitlening te verwijderen 

b. De kastransacties in de kas van de lezer moeten verdwijnen: 

i. Ofwel doe je dat door deze te laten betalen 

ii. Ofwel doe je dat door deze kwijt te schelden  

c. Bij de lezer moet het rode kruis over de foto en de lokale blokkering verwijderd 
worden: 

 

i. Open het tabblad Lezers en zoek de lezer op. 

ii. Klik links op het scherm op de hoofding Globale lezersinformatie. 

iii. Klik rechts op het scherm op de knop Foto. 

iv. De pop-up Afbeelding bijwerken verschijnt op het scherm. 

v. Klik op Verwijderen. 

 

vi. Klik vervolgens links op het scherm op de hoofding Lokale lezersinformatie. 

vii. Selecteer het lokale record van je eigen bibliotheek. 
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viii. Selecteer onderaan het scherm het subtabblad 2. Lokale blokkeringen en 
opm. 

ix. Klik naast Lokale blok. 1 op het  en kies voor de optie Lezer heeft geen 
lokale blokkeringen. 

 

x. Klik op Bewaren. 

d. Bij het exemplaar moet de processtatus MI verwijderd worden: 

i. Ofwel doe je dit door het exemplaar af te voeren 

ii. Ofwel doe je dit door de processtatus te verwijderen: 

1. Zoek het exemplaar op in het tabblad Exemplaar .  

2. Selecteer het juiste exemplaar in de Exemplarenlijst en klik rechts 
op het scherm op de knop Naar cata. 

3. Je wordt door Aleph doorverwezen naar het tabblad Exemplaar 

 binnen de catalografiemodule. 

4. Klik op het subtabblad Algemene informatie (1) en verwijder de 
MI naast processtatus.  

5. Klik op Bewaren. 

 

  Wat is het verschil tussen de processtatussen MI en OV?  

De processtatus MI Ontbreekt wordt gegeven aan uitgeleende en verloren gemelde 
exemplaren. De processtatus OV Onvindbaar wordt gegeven aan niet uitgeleende 
exemplaren die niet meer terug te vinden zijn in de rekken. 

 

 

20.3 Openstaande bedragen opvolgen 

Sommige bibliotheken versturen graag na de laatste aangetekende rappel, aan lezers die nog steeds 
openstaande bedragen hebben, een brief met de dringende vraag deze te komen vereffenen. 
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Hiervoor wordt de service cash-06 gebruikt. Bibliotheken die deze brieven wensen te versturen, 
moeten eerst contact opnemen met het PBS-team, zodat de juiste brieven kunnen ingesteld worden 
en er geen brieven in naam van een andere bibliotheek worden verstuurd. 

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Services/Cash Transactions/Notices to Patrons Owing money 
(cash-06). 

 

2. Op het scherm verschijnt de pop-up Notices to Patrons Owing money (cash-06), waarin je 
een aantal velden moet invullen: 

a. Output file: kies een bestandsnaam in het formaat bibliotheekcode_naam, bijv. 
BEE_openstaande 

b. Sublibrary = bibliotheek: zet een vinkje voor je eigen bibliotheek 

c. Patron status = lezersstatus: zet een vinkje voor Alle (= je vraagt brieven op voor alle 
types lezers, niet enkel voor bijv. de volwassenen)    

d. Patron type = geslacht: zet een vinkje voor Alle (= je vraagt brieven op voor alle 
geslachten, niet enkel voor de mannen of enkel voor de vrouwen)  

e. Include only active patrons = enkel actieve leden: zet een bolletje naast No (= je 
vraagt brieven op voor alle lezers, niet enkel de actieve)  

f. Patrons who owe more than = lezers die de bibliotheek meer dan x euro verschuldigd 
zijn: vul hier het minimumbedrag in dat de lezer de bibliotheek schuldig moet zijn 
voor je een brief stuurt. Bijv. als je enkel brieven wil sturen voor bedragen hoger dan 
5 euro, zet je hier 5. Als je niets invult, wordt er geen grens ingesteld en wordt er 
voor alle bedragen een brief opgemaakt. 
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g. True on date = waar op datum: hier wordt automatisch de datum van vandaag 
ingevuld. Laat dit staan (= je vraagt brieven op voor lezers die vandaag een 
openstaand bedrag hebben). 

h. Report format = briefformaat: klik op het  en kies de brief van je eigen bibliotheek 

 

3. Klik op de knop . 

4. Aleph vertelt je dat je opdracht verwerkt wordt door de server. 

 

5. Om de brieven op te halen, open je het tabblad Administratie .  

6. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 
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7. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen brieven terugvinden, maar 
ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(kasverslagen, boetebrieven, attenderingen,…).  

8. Selecteer je bestand met de zelf gekozen bestandsnaam uit deze lijst bijv. BEE_openstaande 
(= blauw doen oplichten).  

9. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

10. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

11. Klik op OK = je bestand wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de harde 
schijf van je pc = het bestand wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst 
getoond.  

12. Selecteer het bestand in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk het af te drukken, te mailen of op je scherm te bekijken: 

a. Afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. Mailen: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: E-mailen 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. Op het scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de 
knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 
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iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

 

 

20.4 Attenderingen versturen 

In tegenstelling tot boetebrieven die via e-mail of via de post kunnen verstuurd worden, worden 
attenderingen steeds een aantal dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn uitsluitend via e-
mail aan de lezers bezorgd. Lezers zonder mailadres krijgen geen attenderingen. Aleph stuurt de 
brieven voor lezers zonder mailadres echter wel automatisch naar de printer. Om te vermijden dat 
de attenderingen voor de lezers zonder e-mailadres worden afgedrukt, moet het afdrukken van de 
printer onderbroken worden, vóór je Aleph de opdracht geeft de attenderingen te versturen.  

Werkwijze 

1. Onderbreek de printer zodat alle afdrukopdrachten in een wachtrij terecht komen en niet 
dadelijk afgedrukt worden. 

2. Om de attenderingen op te halen, open je het tabblad Administratie .  

3. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

4. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen brieven terugvinden, maar 
ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(kasverslagen, boetebrieven,…). De attenderingen worden steeds op deze manier benoemd: 
1e 3 letters bibliotheek_datum_attendering, bijv. rot_20130729_attendering. 

5. Selecteer je bestand met attenderingen uit deze lijst (= blauw doen oplichten).  
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6. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

7. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

8. Klik op OK = je attenderingen worden opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de 
harde schijf van je pc = het bestand wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de 
Bestandslijst getoond.  

9. Selecteer het bestand in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk de brieven op je scherm te bekijken of te e-mailen naar 
de gebruikers: 

a. De brieven op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien 
op de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. De brieven e-mailen: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken. Alle gebruikers met een mailadres krijgen een mail. Voor de gebruikers 
zonder mailadres komt de brief in de wachtrij van de printer terecht.   

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: E-mailen 

 

10. Verwijder de afdrukopdrachten in de wachtrij van de printer en hef de onderbreking op. 

 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

272 

  Hoe vind ik gemakkelijk mijn eigen attenderingen terug in Taakbeheer? 

In het onderste gedeelte van de Bestandslijst worden per verslag/rapport/... een 
aantal gegevens getoond: 

Bestandsnaam server = naam van het bestand 

Datum = dag waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Uur = uur waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Bestandsgrootte  

 

De naamgeving, de dag en het uur kunnen je verder helpen om je rappels snel terug 
te vinden. 

Naamgeving: attenderingen krijgen steeds een benaming volgens het formaat 
bibliotheek_datum_attendering. Je kan m.a.w. zoeken op het begin van de benaming 
-de bibliotheek-, bijv. ASS, BER, KOR, LEU, ZAV, enz. Aangezien heel wat andere 
documenten ook beginnen met deze aanduiding, kan het nuttig zijn de sorteeroptie 
in de Bestandslijst op Oplopende bestandsnamen of Aflopende bestandsnamen te 
zetten. Op deze manier worden je eigen bestanden steeds gegroepeerd en kan je 
alfabetisch zoeken in de lijst naar je eigen bibliotheek. 

 

Dag/uur: de sorteeropties Oplopende datum/tijd en Aflopende datum/tijd zorgen 
er respectievelijk voor dat steeds de oudste of de meest recente bestanden 
bovenaan staan. Als je deze optie kiest, en je opent de Bestandslijst meteen na het 
doorgeven van je opdracht, weet je m.a.w. dat je bestand helemaal boven- of 
onderaan de lijst moet te vinden zijn.  
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   Attenderingen automatisch afdrukken 

Als je het bestand attenderingen niet telkens manueel wil ophalen in Taakbeheer, 
kan je via de online helpdesktool vragen een bepaalde pc in de bibliotheek zo in te 
stellen dat deze het bestand automatisch afdrukt zodra Aleph op deze pc wordt 
opgestart. Aleph maakt hiervoor gebruik van een Achtergrondprogramma. Zolang dit 
programma geactiveerd is, worden alle opdrachten voor deze pc door deze pc 
automatisch uitgevoerd.  

 

Deze werkwijze kan je het best pas toepassen als het merendeel van de gebruikers 
beschikken over een mailadres OF als je het niet erg vindt dat er attenderingen 
afgedrukt worden. Als de attenderingen automatisch verwerkt worden, is het immers 
minder controleerbaar dat de printer eerst onderbroken wordt.   

 

 

20.5 Opvorderingsbrieven versturen 

Als een lezer A een exemplaar reserveert dat uitgeleend is aan lezer B, is het mogelijk lezer B hierop 
te wijzen en deze vriendelijk te vragen het exemplaar tijdig terug te brengen. Deze opvordering kan 
in Aleph geprogrammeerd worden, zodat deze automatisch opgemaakt wordt volgens een 
frequentie die de bibliotheek zelf kiest (dagelijks opvorderingsbrieven opmaken voor de reservaties 
van de dag ervoor, wekelijks,…) Bovendien kan er gekozen worden voor het versturen van de brieven 
per mail of per post. De brieven worden opgemaakt door Aleph en kunnen volgens de onderstaande 
werkwijze opgehaald en verwerkt worden. 

Werkwijze 

1. Om de opvorderingsbrieven op te halen, open je het tabblad Administratie .  

2. Klik onder Taakbeheer op de hoofding Bestandslijst. 

3. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt. Je zal hier dus niet alleen je eigen brieven terugvinden, maar 
ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(kasverslagen, attenderingen,…). De opvorderingsbrieven worden steeds op deze manier 
benoemd: 1e 3 letters bibliotheek_opvordering_datum, bijv. gal_opvordering_20150804. 

4. Selecteer je bestand uit deze lijst (= blauw doen oplichten).  
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5. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

6. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  

 

7. Klik op OK = je opvorderingsbrieven worden opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd 
op de harde schijf van je pc = het bestand wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de 
Bestandslijst getoond.  

8. Selecteer het bestand in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk de brieven af te drukken, op je scherm te bekijken of te 
mailen naar de gebruikers: 

a. De brieven afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. De brieven op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien 
op de knop Afdrukken: 
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i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. De brieven mailen: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken. Alle gebruikers met een mailadres krijgen een mail. Voor de gebruikers 
zonder mailadres wordt de brief afgedrukt.   

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: E-mailen 

 

 

  Hoe vind ik gemakkelijk mijn eigen opvorderingen terug in Taakbeheer? 

In het onderste gedeelte van de Bestandslijst worden per verslag/rapport/... een 
aantal gegevens getoond: 

Bestandsnaam server = naam van het bestand 

Datum = dag waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Uur = uur waarop het bestand door de Aleph-server werd afgewerkt 

Bestandsgrootte  

 

De naamgeving, de dag en het uur kunnen je verder helpen om je brieven snel terug 
te vinden. 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding bij de circulatiemodule versie 24-05-2016    

 

276 

Naamgeving: opvorderingsbrieven krijgen steeds een benaming volgens het formaat 
bibliotheek_opvordering_datum. Je kan m.a.w. zoeken op het begin van de 
benaming -de bibliotheek-, bijv. ASS, BER, KOR, LEU, ZAV, enz. Aangezien heel wat 
andere documenten ook beginnen met deze aanduiding, kan het nuttig zijn de 
sorteeroptie in de Bestandslijst op Oplopende bestandsnamen of Aflopende 
bestandsnamen te zetten. Op deze manier worden je eigen bestanden steeds 
gegroepeerd en kan je alfabetisch zoeken in de lijst naar je eigen bibliotheek. 

 

Dag/uur: de sorteeropties Oplopende datum/tijd en Aflopende datum/tijd zorgen 
er respectievelijk voor dat steeds de oudste of de meest recente bestanden 
bovenaan staan. Als je deze optie kiest, en je opent de Bestandslijst meteen na het 
doorgeven van je opdracht, weet je m.a.w. dat je bestand helemaal boven- of 
onderaan de lijst moet te vinden zijn.  

 

   Opvorderingsbrieven automatisch afdrukken 

Als je het bestand opvorderingsbrieven niet telkens manueel wil ophalen in 
Taakbeheer, kan je via de online helpdesktool vragen een bepaalde pc in de 
bibliotheek zo in te stellen dat deze het bestand automatisch afdrukt zodra Aleph op 
deze pc wordt opgestart. Aleph maakt hiervoor gebruik van een 
Achtergrondprogramma. Zolang dit programma geactiveerd is, worden alle 
opdrachten voor deze pc door deze pc automatisch uitgevoerd. 
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21 Oplossen van problemen tijdens het afdrukken/e-mailen 
van documenten (Gevorderden) 

 

 

21.1 Hoe kan ik foutmeldingen tijdens het e-mailen van brieven oplossen?    

Op het einde van een e-mailsessie kan je de volgende foutboodschap op het scherm zien verschijnen: 
Errors detected in required e-mail(s). Please refer to the errors node in the Print History. 

 

Deze boodschap betekent niet dat er geen enkele mail verstuurd werd, maar wel dat er sommige 
mails niet verwerkt konden worden. Je kan deze mails controleren op de volgende manier. 

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Aleph/Afdrukhistoriek. 

2. Er verschijnt een pop-up Afdrukhistoriek op het scherm. Links in deze pop-up wordt een 
onderscheid gemaakt tussen Historiek en Emailfouten.  

 

3. De foutieve mails zal je terugvinden onder Email fouten gesorteerd op dag en uur, bijv. een 
attendering verstuurd op 21 juni 2013 tussen 11u en 12u zal je terugvinden in de map 
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20130621 en vervolgens in de map 11. Als je geen mappen ziet onder Email fouten, moet je 
op het plusteken klikken.  

4. Klik op de map van het uur. Rechts in de pop-up verschijnen alle foutieve mails: 

a. Loan-notice-letter = attendering 

b. Overdue-summary = rappel 

c. Hold-request-letter = reservatiebrief 

d. Loan-recall = opvorderingsbrief 

 

5. Klik op een brief. Onderaan in de pop-up verschijnt de tekst van de mail in XML-formaat. 
Bovendien kan je er nagaan naar welk mailadres de mail verstuurd werd.  

 

6. Fouten in dit mailadres kan je opvangen door het mailadres te verwijderen bij de lezer en via 
een globale opmerking te trachten het nieuwe mailadres te achterhalen. (zie supra) 
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7. Als je de mail zelf graag in gewone tekst op je scherm ziet, kan je deze oproepen. Zorg ervoor 
dat de Afdrukhistoriek als volgt geconfigureerd is en druk vervolgens op Start: 

a. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

b. Printerinstellingen: N 

c. Verzendopties: Afdrukken 

 

  Documenten langer bewaren in de Afdrukhistoriek 
 
Standaard wordt de afdrukhistoriek 3 dagen bewaard. Als je deze langer wil 
bijhouden, kan je dit aanpassen in het bestand 
c:\PBS21_P\Alephcom\tab\Alephcom.ini  
In de lijnt [Print] moet je het aantal dagen naast SaveHistoryNumberOfDays 
aanpassen.  

 

 

 

21.2 Hoe kan ik brieven en andere documenten opnieuw afdrukken? 

Alle documenten die vanuit Aleph werden doorgestuurd naar een printer, worden ofwel een maand 
in Taakbeheer bewaard (attenderingen, boetebrieven, kasverslagen, rapporten) ofwel 3 dagen in de 
Afdrukhistoriek (tickets, reservatiebrieven, attenderingen, boetebrieven).  

Vanuit Taakbeheer kan je de bestanden opnieuw ophalen en afdrukken. 

In de Afdrukhistoriek kan je als volgt te werk gaan.  

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Aleph/Afdrukhistoriek. 

2. Er verschijnt een pop-up Afdrukhistoriek op het scherm. Links in deze pop-up wordt een 
onderscheid gemaakt tussen Historiek en Emailfouten.  

 

3. De afgedrukte brieven zal je terugvinden onder Historiek gesorteerd op dag en uur, bijv. een 
boetebrief verstuurd op 29 juli 2013 tussen 15u en 16u zal je terugvinden in de map 
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20130729 en vervolgens in de map 15. Als je geen mappen ziet onder Historiek, moet je op 
het plusteken klikken.  

4. Klik op de map van het uur. Rechts in de pop-up verschijnen alle afgedrukte brieven/tickets: 

a. Loan-notice-letter = attendering 

b. Overdue-summary = rappel 

c. Hold-request-letter = reservatiebrief 

d. Bor-List = uitleenbriefje 

e. Cash-pay-receipt-waive-debit = kwijtscheldingsbriefje 

f. Cash-pay-receipt-pay = betaalbewijs 

g. Hold-request-slip = reservatieticket 

h. Hold-request-letter = reservatiebrief 

i. Transfer-slip = transitticket 

j. Loan-recall = opvorderingsbrief 

 

5. Klik op een brief/ticket. Onderaan in de pop-up verschijnt de tekst van de mail in XML-
formaat. Bovendien kan je er nagaan naar welk mailadres de mail verstuurd werd.  
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6. Als je het document zelf graag in gewone tekst op je scherm ziet, kan je deze oproepen. Zorg 
ervoor dat de Afdrukhistoriek als volgt geconfigureerd is en druk vervolgens op Start: 

a. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

b. Printerinstellingen: N 

c. Verzendopties: Afdrukken 

7. Om het document af te drukken, moet de configuratie staan op: 

a. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

b. Printerinstellingen: N 

c. Verzendopties: Afdrukken 

 

  Documenten langer bewaren in de Afdrukhistoriek 
 
Standaard wordt de afdrukhistoriek 3 dagen bewaard. Als je deze langer wil 
bijhouden, kan je dit aanpassen in het bestand 
c:\PBS21_P\Alephcom\tab\Alephcom.ini  
In de lijnt [Print] moet je het aantal dagen naast SaveHistoryNumberOfDays 
aanpassen.  

 

 

  Alternatieve workflow om een uitleenbriefje opnieuw af te drukken 

Als de lezer nog voor je staat, kan je een uitleenbriefje ook op de volgende 2 
manieren opnieuw afdrukken:  

Ofwel activeer je het tabblad Uitlening, scan je de barcode van de lidkaart van de 
lezer in in de lezersbalk en klik je nadien op de knop Brief. Kies in de pop-up voor de 
optie Circulatiegegevens lezer en klik op de knop Afdrukken. 

Ofwel activeer je het tabblad Lezers, scan je de barcode van de lidkaart van de lezer 
in in de lezersbalk en klik je binnen de hoofding Globale lezersinformatie op de knop 
Brief. Kies in de pop-up voor de optie Circulatiegegevens lezer en klik op de knop 
Afdrukken. 
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  Alternatieve workflow voor het opmaken van een   
                     reservatieticket 
 
Als je de lezer kent, kan je opnieuw een reservatieticket afdrukken door de lezer op 
te zoeken, binnen de hoofding Reservaties het juiste exemplaar te selecteren en 
rechts op het scherm op Afdrukken te klikken. 

 

 

21.3 Hoe kan ik nagaan of attenderingen/brieven werden opgemaakt voor 
een lezer? 

Soms klagen lezers dat ze een attendering of een boetebrief niet ontvingen. Je kan op 3 manieren 
controleren of Aleph deze brieven wel degelijk opmaakte: 

1. Je kan in het circulatielogboek van de lezer nagaan of er een verwijzing staat naar een 
attendering (courtesy letter created) of een boetebrief (overdue letter created) of een 
opvorderingsbrief (loan recall created). Als dat zo is, heeft Aleph zijn werk gedaan. 
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2. Je kan de attenderingen, boetebrieven of opvorderingsbrieven opnieuw ophalen in 
Taakbeheer en in Voorbeeldweergave op je scherm bekijken. Ev. kan je de brieven van 
hieruit ook opnieuw afdrukken/e-mailen. (LET OP: een reservatiebrief kan je enkel via de 
Afdrukhistoriek opnieuw afdrukken!) Als de brief naar de lezer in het bestand zit, heeft 
Aleph zijn werk gedaan. Als er teveel brieven in het bestand zitten om er in 
Voorbeeldweergave doorheen te spartelen, kan je dit bestand ook openen in Kladblok en 
daarin zoeken naar de naam van de lezer op de volgende manier: 

a. Haal het bestand op in Taakbeheer door op het  te klikken. 

b. Open de Windows Verkenner en navigeer naar de map 
c:\PBS21_P\circ\files\PBS50\print. 

c. In deze map zal je de attenderingen of brieven terugvinden. Klik op het bestand met 
de rechtermuisknop en kies voor de optie Openen met Kladblok of Edit with 
Notepad. 
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d. D.m.v. een zoekactie naar de naam van de lezer in dit bestand kan je de brief 
opsporen.  

 

Het feit dat Aleph de brieven opmaakte, betekent niet noodzakelijk dat de lezer ze daadwerkelijk 
ontving.  

Misschien vergaten de bibliotheekmedewerkers om de brieven te versturen? Bijv. attenderingen 
worden elke dag gemaakt, ook op zondag. Als het bestand van zondag niet op maandag wordt 
verstuurd, vertrekken deze attenderingen nooit.  
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Bovendien creëert Aleph de brieven en stuurt deze door naar de printer of het mailprogramma in de 
bibliotheek. De verwerking van de documenten door deze toestellen, kan eveneens onderhevig zijn 
aan fouten: 

1. Er is een verkeerde mailserver gedefinieerd in c:\PBS21_P\Alephcom\tab bestand 
Alephcom.ini. 

2. De connectie van de pc met het internet blokkeert 

3. De antivirussoftware is te scherp afgesteld. Deze moet het verzenden van massaberichten 
toestaan. 

4. Enz. 

Tenslotte moet ook het mailprogramma van de lezer de e-mails toestaan. Soms worden deze in de 
spam-folder geplaatst i.p.v. in de inbox, waardoor de lezer de mails over het hoofd ziet. Het enige 
wat de bibliotheek hier zelf aan kan doen is de tekst in de brief zo opstellen dat er geen spam-
gevoelige woorden in voorkomen. 

 

Als je met zekerheid wil weten of de bibliotheek een e-mail uitstuurde, kan je instellen dat alle e-
mails naar de lezer worden gestuurd én naar een mailadres van de bibliotheek, zonder medeweten 
van de lezer. Vul hiervoor een e-mailadres in in het veld BccAddress in het bestand 
c:\PBS21_P\Alephcom\tab\Alephcom.ini. 

 

 

 

21.4 Wat kan ik doen als documenten traag afgedrukt/gemaild worden? 

Als de documenten traag afgedrukt of gemaild worden, kan je de volgende zaken controleren: 

1. Blokkeert de antivirussoftware de mails niet? Deze moet zeker de mails toestaan van 
C:\PBS21_P\circ en C:\temp. 

2. Het eerste wat je afdrukt na het starten van Aleph is altijd traag omdat Java moet geladen 
worden. Probeer eens een andere Java-versie te installeren (gratis via www.java.com). 

3. Misschien is de (connectie met de) printer het probleem. Zet de afdrukconfiguratie eens op 
Voorbeeldweergave en probeer vandaar een document af te drukken. Als dit sneller 
verloopt, is de connectie tussen de printer en de pc niet ideaal.  

4. Staan er zeer veel documenten in de map C:\temp\Aleph? Wellicht heb je dan als Windows-
gebruiker onvoldoende rechten op deze map zodat Aleph ze niet leeg kan maken. Maak de 
map manueel leeg en zorg dat iedereen lees- en schrijfrechten krijgt op die map (ook in de 
antivirussoftware). 

http://www.java.com/
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5. Het logbestand printd.exe verwijderen onder C:\PBS21_P\Alephcom\files kan soelaas 
bieden. 

6. Is er überhaupt voldoende vrije schijfruimte op die pc? (moet minimaal 10 GB zijn) 

 

Na elke aanpassing moet je Aleph sluiten en terug openen. 

 

 

21.5 Hoe kan ik de marges, het lettertype en de lettergrootte van 
documenten aanpassen? 

Als documenten niet volledig afgedrukt worden en er bijv. tekst rechts of links op het blad wegvalt, 
kan je de marges zelf aanpassen. Ook de grootte of het type van de letters kan jezelf wijzigen. 

Werkwijze 

1. Open via de Windows Verkenner het bestand HTMLPrint.exe in de map 
c:\PBS21_P\alephcom\bin. 

2. Klik binnen de menubalk op File/Configuration File/Edit… 

 

3. Als je de lettergrootte of het lettertype wil wijzigen, kies je voor het tabblad Font. Kies een 
andere FontName en/of een andere FontSize. 

 

4. Als je de marges wil aanpassen, kies je voor het tabblad Margins. Zet alle marges bij voorkeur 
op 0 mm en test nadien of de documenten beter afdrukken. Als dat nog niet zo is, kan je de 
marges naar believen aanpassen, bijv. Left op 10 mm zetten en de rest op 0. 
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5. Druk na elke aanpassing op de knop Save&Close. Om te testen of de wijzigingen effectief 
zijn, sluit je Aleph best eerst eens af. 

6. Als je de marges, het lettertype of de lettergrootte niet juist afgesteld krijgt op deze manier, 
kan je altijd controleren of in het bestand message_dut.xsl in de map c:\ 
PBS21_P\Alephcom\tab eveneens zaken gespecifieerd zijn. Open dit bestand met 
Notepad++ en pas hier ev. ook elementen aan. 

 

7. Sla het bestand op en zorg ervoor dat het op alle pc’s vanwaar documenten afgedrukt 
worden in de map c:/PBS21_P/Alephcom/tab staat. 

 

 

21.6 Hoe pas ik de boodschap aan onderaan een uitleenbriefje?  

Elke bibliotheek kan onderaan een uitleenbriefje bibliotheekeigen boodschappen meegeven over 
activiteiten, sluitingsdagen, enz. 
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Deze informatie kan je, mits wat zin voor experimenteren, zelf aanpassen. 

 

Werkwijze 

1. Open de Windows Verkenner en ga naar de C-schijf van je pc. Zoek daar het bestand 
PBS21_P/Alephcom/tab/message_dut.xsl 

2. Klik hierop met de rechtermuisknop en kies voor Edit with Notepad++ of voor Openen met 
Kladblok. 
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3. In dit bestand staat de alinea <xsl:template name="boodschap"> Hier kan je de booschap 
zelf aanpassen: 

a. <div class=titeltje>: zet hier de titel van je boodschap, afgesloten door </div> 

b. <div>: zet hier elke zin die je in je boodschap op een andere regel wil starten, afgesloten 
door  </div> 

c. Sluit de alinea “boodschap” af met een </xsl:template> 

d. Zorg er zeker voor dat alle speciale tekens vervangen worden door een ‘entity number’. 
Zoniet krijg je bij een poging om het uitleenbriefje af te drukken de foutboodschap 
“Fouten bij het parsen naar XML/XSL”. Bijv. een ë moet ingegeven worden als &#235; 
Bijv. een ‘ moet ingegeven worden als &#39; Alle entity numbers vind je terug op deze 
website http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp.    

http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp
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4. Als je de boodschap niet wil aanpassen, maar wil verwijderen, moet je alle tekst tussen 
<xsl:template name="boodschap"> en </xsl:template> verwijderen. 

5. Sla het bestand op. 

6. Zorg ervoor dat dit bestand op alle pc’s vanwaar uitleenbriefjes afgedrukt worden in de map 
c:/PBS21_P/Alephcom/tab staat.  

 

  Foutboodschappen 

Tijdens het afdrukken of e-mailen van documenten kunnen verschillende 
foutboodschappen op het scherm verschijnen: 

Errors detected in required e-mail(s). Please refer to the errors node in the Print 
History: zie punt 21.1 

Kan saxon niet uitvoeren: deze boodschap duidt op het ontbreken van java op de pc. 
Op de website www.java.com kan je deze gratis downloaden.  

Kan geen verbinding maken met de server: in het bestand 
c:\PBS21_P\Alephcom\tab\Alephcom.ini staat onder [Mail] een verkeerde mailserver 
voor uitgaand verkeer gedefinieerd  

Fouten bij parsen van XML: in de map c:\PBS21_P\Alephcom\tab moet een bestand 
message_dut terug te vinden zijn. Deze boodschap betekent echter dat dit bestand 
ontbreekt. Je moet het van een andere pc kopiëren. 
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22 Lijsten of overzichten afdrukken voor een lezer d.m.v. de 
knop F11 (Gevorderden) 

 

 

Soms vraagt een gebruiker of je hem een afdruk kan bezorgen van de zoekresultaten die je zonet 
voor hem verkreeg uit de Aleph-client, van zijn openstaande/betaalde kastransacties, van een 
bibliografische beschrijving,… 

D.m.v. de knop F11 kan je heel veel informatie uit Aleph omzetten naar een afdrukbaar formaat en 
vervolgens naar een printer sturen. 

Je kan zelf experimenteren wanneer de knop F11 werkt. De te volgen werkwijze is steeds hetzelfde. 

 

Werkwijze 

1. Zorg ervoor dat de afdrukconfiguratie van je printer is afgesteld op Voorbeeldweergave. Je 

kan dit controleren door met de rechtermuisknop op het  te klikken rechtsonderaan 
het scherm. Klik op Voorbeeldweergave om deze optie te selecteren. 

 

2. Klik op de informatie die je wil afdrukken. 

3. Als je een lijst wil afdrukken, moet je helemaal naar beneden scrollen, tot het einde van de 
lijst d.m.v. de pijltjestoetsen. Zoniet zal Aleph enkel de 1e 40 regels uit de lijst omzetten naar 
een afdrukbaar formaat en krijg je onderaan de lijst de foutboodschap “Please note that 
more lines exist in the list”. 

 

4. Druk op F11. 

5. Er verschijnt een afdrukvoorbeeld op het scherm. 

6. Als je het document wil afdrukken, klik je op Afdrukken en kies je vervolgens een printer.  
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7. Als je de informatie wil kopiëren en verwerken in Word of Excel, kan je als volgt te werk 
gaan: 

a. Klik met de rechtermuisknop op het afdrukvoorbeeld. 

b. Kies voor Alles selecteren. 

c. Klik opnieuw met de rechtermuisknop op de lijst. 

d. Kies voor Kopiëren. 

e. Open Word of Excel. 

f. Kies daar voor Plakken. 

8. Klik op Sluiten om het afdrukvoorbeeld weer van je scherm te verwijderen. 
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Bijv. een resultatenlijst 

 

 

Bijv. een bibliografische beschrijving 
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Bijv. overzicht kwijtgescholden kastransacties: 

 

 

Bijv. alle bibliotheken waarbinnen een lezer over een lokaal record beschikt 
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23 Wat kan ik zelf doen als Aleph traag werkt? 
(Gevorderden) 

 

 

23.1 Aleph werkt traag op alle pc’s 

Als Aleph traag werkt op alle pc’s is er waarschijnlijk een probleem met de internetverbinding tussen 
de Aleph-clients en de Aleph-server. Controleer eens of je andere internetverkeer ook traag verloopt 
en contacteer de ICT dienst van je lokaal bestuur of je internetprovider. 

Ev. kan je de connectie met de server testen. 

 

Werkwijze 

1. Open een DOS-box op je pc. In een Windows 7 omgeving vind je deze onder Start/Alle 
programma’s/Accessories/Opdrachtprompt. 

 

2. Typ cmd en druk op Enter. 

3. Typ ping pbs21.libis.be en druk op Enter. 
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4. Je zal informatie krijgen over de snelheid van de verbinding naar de Aleph-server. Bovendien 
zal je zien of deze ergens blokkeert en of er ergens datapakketjes verloren gaan.   

 

 

 

23.2 Aleph werkt traag op een welbepaalde pc 

Als Aleph traag reageert op een welbepaalde pc (dus niet op allemaal), kan je zelf een aantal zaken 
controleren: 

1. Is er voldoende vrije schijfruimte op die pc? (moet minimaal 10 GB zijn) 

2. Staan er zeer veel documenten in de map C:\temp\Aleph? Wellicht heb je dan als Windows-
gebruiker onvoldoende rechten op deze map zodat Aleph ze niet leeg kan maken. Maak de 
map manueel leeg en zorg dat iedereen lees- en schrijfrechten krijgt op die map (ook in de 
antivirussoftware). 

3. Op de c-schijf worden alle bestanden die je opent in Taakbeheer, alle brieven die je verstuurt 
en alle records die je catalogiseert zonder deze op te slaan op de server, bewaard. Dit is een 
onnodige ballast. De volgende folders op je C-schijf kan je zonder gevolgen leegmaken:  

a. C:\PBS18_P\Alephcom\Files\PBS50 of PBS51\Print 

b. C:\PBS18_P\Alephcom\Files\PBS50 of PBS51\PrintHistory 

c. C:\PBS18_P\Catalog\doc 

d. C:\PBS18_P\Catalog\Files\PBS01 of PBS50 of PBS51 of PBS60\Print 

e. C:\PBS18_P\Catalog\Files\PBS01\Services 

f. C:\PBS18_P\Circ\Files\PBS50 of PBS51\Print 

g. C:\PBS18_P\Circ\Files\PBS50 of PBS51\Services 
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h. C:\PBS18_P\Acq\Files 

4. Moet de c-schijf gedefragmenteerd worden? 

 

Als dit alles niet werkt, kan je altijd eens proberen Aleph opnieuw te installeren. Raadpleeg hiervoor 
zeker de documentatie op PBS-net of contacteer de PBS-helpdesk (016/26.70.01).  
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24 Hoe voeg ik kleurtjes toe aan de verschillende 
functietabbladen? (Basis) 

 

 

Alle functietabbladen in Aleph hebben standaard dezelfde grijze kleur. Om een visueel onderscheid 
te maken, vinden sommige mensen het handig om een aparte kleur aan elk tabblad te geven.  

  

Werkwijze 

1. Klik binnen de menubalk op Aleph/Opties/Aanpassen. 

2. De pop-up Aanpassen verschijnt op je scherm. 

3. Klik op het tabblad Config kleur en kies vervolgens een functietabblad waarvan je de 
achtergrondkleur wil aanpassen. 

 

4. Klik op de knop Achtergr.kleur. 

5. De pop-up Kleur verschijnt op het scherm. 
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6. Kies een kleur en klik op OK. 

7. In de pop-up Aanpassen is de kleur van het functietabblad gewijzigd. Pas ev. op een 
gelijkaardige wijze ook de andere functietabbladen aan. 

8. Klik afsluitend op OK.  
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25 Nuttige links 

 

 

25.1 Helpdesk PBS 

http://helpdeskpbs.vlaamsbrabant.be 

of 016/26.70.01 

 

 

25.2 PBSnet 

http://www.vlaamsbrabant.be/pbsnet 

 

 

25.3 Evaluatieformulier voor de opleiding 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZWb3NKM0JDMkEyeGM2MFd5MGtM
U2c6MQ#gid=0 

 

 

 

 

http://helpdeskpbs.vlaamsbrabant.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/pbsnet
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZWb3NKM0JDMkEyeGM2MFd5MGtMU2c6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZWb3NKM0JDMkEyeGM2MFd5MGtMU2c6MQ#gid=0

