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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 
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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 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,...) 

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/Cataloging 

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 (het werkscherm) kan je de geopende records, exemplaren 
enz. bewerken. 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 catalografiemodule bevat 3 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 Catalografie - Versie 21 

2. de databank waarmee je verbonden bent: PBS01 

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 

 

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

 

Systeemnummers van bibliografische beschrijvingen (ook wel BIB-records genoemd) kunnen worden 
opgezocht via de beschrijvingenwerkbalk.  

2.3.4 De exemplarenwerkbalk 

 

Exemplaren kunnen worden opgezocht via de exemplarenwerkbalk. Door op het pijltje te klikken 
naast de eerste balk, kan je ervoor kiezen te zoeken op Barcode, signatuur (Plaatsingsnr.), 
systeemnummer (BIB Doc nr.) of administratief nummer (ADM Doc nr.).  

2.3.5 Het tabblad Records  (F2) 

 

Dit tabblad dient om bibliografische beschrijvingen en holdings aan te maken of te wijzigen. 

1. Records bewerken: in deze hoofdmap worden de bibliografische beschrijvingen en holdings 
geopend, aangepast en gemaakt 

2. Records importeren: niet van toepassing 

3. Triggerlijst: opmerkingen van catalografen omtrent het aanpassen van de bibliografische 
beschrijving van een bepaald exemplaar (belangrijk in het kader van databankonderhoud) 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  12 

 

2.3.6 Het tabblad Exemplaren  (F8) 

 

Dit tabblad dient om exemplaarinformatie aan te maken of te wijzigen. 

1. Exemplarenlijst: hier kan je exemplaarinformatie aanmaken of wijzigen 

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

b. 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,...) 

c. 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,...) 

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

4. Triggerlijst: opmerkingen van catalografen omtrent het aanpassen van de bibliografische 
beschrijving van een bepaald exemplaar (belangrijk in het kader van databankonderhoud) 

5. Objectenlijst, object: niet van toepassing 
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2.3.7 Het tabblad Administratie (ctrl-B) 

 

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. 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 

2.3.8 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 
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2.3.9 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  

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.   



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  15 

 

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. PBS01 voor de bibliografische beschrijvingen 

b. PBS60 voor de holdings 

c. PBS51 voor de exemplaren van de bibliotheek van Leuven 

d. PBS50 voor de exemplaren van 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 Databanken in Aleph 

 

 

3.1 Verschillende databanken voor één catalogus 

De beschrijving van een publicatie in een bibliotheekcollectie bevat drie elementen: 

1. Bibliografische beschrijving = titelbeschrijving, de formele en inhoudelijke kenmerken van 
een publicatie. 

2. Holding beschrijving = plaatsingskenmerk, de vindplaats van de publicatie in jouw 
bibliotheek. 

3. Exemplaarbeschrijving = identificatiemogelijkheid en uitleenmodaliteiten, barcode, 
leensoort,… van een specifiek exemplaar van de publicatie in jouw bibliotheek. 

In Aleph komt dit overeen met onderstaande databanken. 

 

1. Bibliografisch record  � databank PBS01 

2. Holding record   � databank PBS60 

3. Exemplaar   � databank PBS51 (voor Leuven) 
    � databank PBS50 (voor de andere bibliotheken) 

 

Deze drie databanken zijn onderling met elkaar verbonden. 
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3.2 Bibliografisch record 

Een bibliografisch record is een titelbeschrijving, zoals duidelijk uit onderstaand voorbeeld blijkt. 
Daarin wordt het groteletterboek ‘De gesloten cirkel’ van de schrijfster Karin Peters beschreven. 

Een bibliografisch record wordt geopend in het tabblad Records, bijvoorbeeld via de knop 
Catalogiseren in het tabblad Zoeken. 

Je kan zien dat je in een bibliografisch record werkt doordat linksboven onder Records bewerken een 
lijn is gemarkeerd die begint met ‘PBS01-‘. 
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3.3 Holding record 

Een holding record beschrijft het plaatsingskenmerk, zoals in onderstaand voorbeeld te zien is. 
Daarin heeft het bovenvermelde boek in de bibliotheek van Gooik (GOO) een plaats gekregen in de 
collectie met code GOOVV en de subcollectie Groteletterboeken (met code GOOVVGB). De signatuur 
is de standaard, namelijk de eerste vier letters van de naam van de auteur: PETE. 

Een holding record wordt eveneens geopend in het tabblad Records, bijvoorbeeld door te 
dubbelklikken op een lijn die begint met ‘HOL -‘ onderaan links. 

Je kan zien dat je in een holding record werkt doordat linksboven onder Records bewerken een lijn is 
gemarkeerd die begint met ‘PBS60-‘. 

 

 
 
 
 

3.4 Exemplaargegevens 

De exemplaargegevens van bovenstaande beschrijving voor bibliotheek Gooik kunnen opgeroepen 
worden door in het tabblad Records links onderaan op het +-teken voor de holding van Gooik te 
klikken en daarna te dubbelklikken op de lijn die begint met ‘Barcode -‘  

De exemplaargegevens worden getoond op een ander tabblad, het tabblad Exemplaren. In het 
deelvenster rechts onderaan vind je de exemplaarinformatie van het exemplaar dat in het 
deelvenster rechts bovenaan geselecteerd is. 
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4 MARC21 

 

 

4.1 Catalografische beschrijvingen structureren 

Om onze beschrijvingen (bibliografisch, holding, exemplaar) te structureren, maken we gebruik van 
MARC21. MARC21 is de recentste versie van MARC (MAchine Readable Cataloging). Alles over MARC 
vind je op de website van de Amerikaanse Library of Congress: http://www.loc.gov/marc/. 

MARC21 is niet: 

- een bibliotheeksysteem, zoals Aleph 500, 

- een catalografische standaard of regelwerk, zoals ISBD. 

MARC21 is wel: 

- een ‘taal’, een catalografisch kader dat 

- geïmplementeerd is in een bibliotheeksysteem en daarin 

- bepaalt hoe de bibliografische en holding records beschreven worden, 

- waarbij regelwerk, zoals ISBD, gerespecteerd wordt. 

MARC21 is opgebouwd uit drie basiscomponenten: 

- Velden (tags) [BLAUW] 

- Indicatoren [GROEN] 

- Subvelden [ROOD] 

In Aleph krijgen deze componenten elk een eigen kleur om de duidelijkheid te verhogen. 

 

 

 

4.2 Velden (tags) [BLAUW] 

Een veld  

1. bepaalt welk gegeven op deze plaats mag geregistreerd worden bijv. een auteur, een titel,… 
= bevat de expliciete informatie die de (formele en inhoudelijke) beschrijving uitmaakt, 

2. wordt geïdentificeerd door een cijfercode (tag), 

3. die bestaat uit drie karakters (over het algemeen drie cijfers), 

4. met in theorie een bereik van 000 tot 999, 

5. op een logische manier samengebracht in 10 groepen: 

� 0XX-groep = controleinfo, nummers, codes, 
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� 1XX-groep = hoofdingang auteur, 

� 2XX-groep = titels en gegevens met betrekking tot de uitgave, 

� 3XX-groep = vormelijke en fysieke gegevens, 

� 4XX-groep = gegevens met betrekking tot reeksen, 

� 5XX-groep = annotaties, 

� 6XX-groep = onderwerpsontsluiting, 

� 7XX-groep = bijkomende ingang auteur en relaties, 

� 8XX-groep = bijkomende gegevens over locatie en vindbaarheid, 

� 9XX-groep = velden voor lokaal gebruik, 

� x staat hierbij voor elk mogelijk getal (bijvoorbeeld 001, 005, 020, 022, 040, 080, 084 
enz.) 

Een veld waarin het cijfer 9 voorkomt, is lokaal gedefinieerd (door eigen bibliotheek/netwerk). In 
Aleph zijn ook een aantal letter-tags gedefinieerd (bijvoorbeeld LKR, STA). 

 

 

4.3 Indicatoren [GROEN] 

Een indicator 

1. geeft een nadere typering van de inhoud van een veld, 

2. er zijn maximum twee per tag gedefinieerd, soms één, vaak geen en 

3. ze worden aangeduid met een cijfer (0-9) of een ‘blank’ (leeg karakter). 

 

Bijvoorbeeld: 

- 245 ^S $$a… � weg bij rangschikking bij publicatietitel (2e indicator = aantal 
karakters die niet in de index opgenomen worden) 

- 246 ^1 $$a… � andere titel = paralleltitel (2e indicator = 1) 

- 246 ^3 $$a… � andere titel = variante titel (2e indicator = 3) 

- 440 ^S $$a… � weg bij rangschikking bij publicatietitel (2e indicator = aantal 
karakters die niet in de index opgenomen worden) 

- 690 01 $$a… � lokaal onderwerp Leuven (1e indicator = 0, 2e indicator = 1) 

- 690 02 $$a… � lokaal onderwerp Zaventem (1e indicator = 0, 2e indicator = 2) 

- 690 12 $$a… � lokaal onderwerp Linter (1e indicator = 1, 2e indicator = 2) 
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4.4 Subvelden [ROOD] 

Subvelden  

1. onderscheiden verschillende onderdelen van een veld en 

2. bieden op die manier meer indexeringsmogelijkheden, 

3. ze worden aangeduid met een kleine letter of een cijfer, 

4. dat we in notatie (buiten Aleph) laten voorafgaan door een ‘begrenzer’, bijvoorbeeld $$. 

 

Bijvoorbeeld persoonsnamen: 

- 100 $$a Van den Broeck, Walter  � naam (achternaam, voornaam) 

- 100 $$a Albert $$b II $$c Koning van België � naam, nummer, titulatuur 

- 700 $$a Peeters, Peter $$d 1946-  � naam, leefdata 

- 700 $$a Lannoy, Luc $$4 edt   � naam, auteursfunctie (code) 

 

Bijvoorbeeld publicatietitel: 

- 245 $$a Catalogiseren in PBS Vlaams-Brabant � hoofdtitel 

- 245 $$b een verhaal van liefde en haat  � ondertitel 

- 245 $$h CD-ROM    � materiaalaanduiding 

 

Bijvoorbeeld impressum: 

- 260 $$a Amsterdam    � plaats van uitgave 

- 260 $$b De Bezige Bij    � naam uitgever 

- 260 $$c 2008     � jaar van uitgave 
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5 Basisprincipe catalografie in PBS 

 

 

 

 

 

5.1 Achtergrondbestand = Open Vlacc 

Dagelijks wordt de Open Vlacc data geïmporteerd in de PBS databank. Dit betekent dat alle 
bibliografische beschrijvingen die ingevoerd werden door de Open Vlacc catalografen, de dag nadien 
in PBS terug te vinden en te gebruiken zijn. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de workflow van de 
PBS-catalografen. Het bestand van Open Vlacc is een set van basisgegevens die zo min mogelijk mag 
aangevuld worden met PBS-eigen beschrijvingen. Om de efficiëntie te verhogen en dubbel werk te 
voorkomen, wordt catalografie in PBS tot een minimum herleid. 

1. Als je een Open Vlacc beschrijving vindt, kan je hier in principe meteen en zonder meer een 
plaatsingskenmerk (Waar staat het?) en barcode (om het exemplaar te kunnen uitlenen) aan 
koppelen. Als je het niet eens bent met enkele elementen uit de bibliografische beschrijving, 
mag je er toch niets aan veranderen. Bij een volgende update van de databank worden je 
wijzingen immers meteen weer verwijderd en wordt de beschrijving weer volledig gelijk 
gesteld met de oorspronkelijke Open Vlacc beschrijving. Het enige dat je wel mag toevoegen, 
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is een lokaal trefwoord. Het staat elke bibliotheek vrij om bij elke bibliografische beschrijving 
- ongeacht of deze een Vlacc-beschrijving is of een voorlopige minimale PBS-beschrijving – 
een lokaal trefwoord toe te voegen. Dit mag echter niet dezelfde informatie bevatten als de 
Vlacc-trefwoorden en moet daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben. 

2. Als je geen Open Vlacc-beschrijving vindt, maar wel een (minimale) PBS beschrijving, die 
toegevoegd werd door een andere bibliotheek in het netwerk, kan je het lokaal trefwoord, 
het plaatsingskenmerk en de barcode ook aan deze beschrijving verbinden.  

3. Materialen die (nog) niet door Open Vlacc gecatalogiseerd werden en waarvoor je ook 
geen PBS beschrijving vindt, worden in eerste instantie minimaal beschreven en krijgen de 
speciale status VOORLOPIG mee, om ze makkelijk te kunnen herkennen. Indien de Vlacc-
catalografen dit materiaal later wel catalogiseren, wordt de beschrijving van het PBS 
overschreven en verlies je je eigen werk. In de regel zou je kunnen zeggen, dat het altijd 
beter is om te wachten op een OpenVlacc-beschrijving, tenzij je het werk onmiddellijk 
uitleenbaar wil maken.  

a. Als je wel een OpenVlacc-beschrijving vindt die grotendeels met je exemplaar 
overeenkomt, maar niet helemaal (bijv. een afwijkend aantal pagina’s, een andere 
ISBN,…), kan het sneller zijn om deze Open Vlacc beschrijving te kopiëren en er 
daarna enkele gegevens aan te veranderen.  

b. Wanneer er voor de titel die je wilt beschrijven een OpenVlacc-beschrijving bestaat 
met hetzelfde ISBN/ISSN/EAN, maar een andere editieaanduiding (veld 250), dan 
kan je ervoor opteren om geen nieuwe beschrijving te maken. Je kan dan gebruik 
maken van de bestaande beschrijving – je eigen afwijkende editieaanduiding (en/of 
het jaar van uitgave) kan je opnemen bij de exemplaargegevens in het veld voor de 
bezitsannotatie. 

4. De restfractie van de bibliografische beschrijvingen – degene die niet gekoppeld zijn aan een 
Open Vlacc beschrijving om welke reden dan ook – moeten via databankonderhoud 
verwerkt worden. (zie hoofdstuk 15)  

 

 

5.2 Minimale voorlopige beschrijving 

Enkel in die gevallen waarbij noch een Open Vlacc-beschrijving, noch een PBS-beschrijving gevonden 
kan worden, dien je zelf een beschrijving te maken. Deze krijgt de status VOORLOPIG mee. 

Een minimale beschrijving kan volstaan: enkel de essentiële velden dienen opgenomen te worden. 
Het gaat dan om de titel, auteur(s), identificerende nummers, jaar van uitgave,… Meer catalogiseren 
heeft geen zin. Als de Vlacc-catalografen dit materiaal later wel catalogiseren, wordt de beschrijving 
van het PBS namelijk overschreven.  

Enkel het veld 690 voor de lokale trefwoorden wordt nooit overschreven en wordt steeds bewaard. 
Het staat elke bibliotheek vrij om bij elke bibliografische beschrijving - ongeacht of deze een Vlacc-
beschrijving is of een voorlopige minimale PBS-beschrijving – een lokaal trefwoord toe te voegen. Dit 
mag echter niet dezelfde informatie bevatten als de Vlacc-trefwoorden en moet daadwerkelijk een 
toegevoegde waarde hebben. 
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De koppeling met de latere Vlacc-beschrijving wordt gemaakt aan de hand van het 
identificatienummer (ISBN/EAN). Het is dus essentieel dit veld steeds toe te voegen als het aanwezig 
is op het materiaal.  

5.2.1 Verplichte velden 

Het minimum minimorum dat je dient in te voeren, als er niet veel bibliografische gegevens terug te 
vinden zijn op het exemplaar, vind je hieronder. 

Veld Ind.1 Ind.2 Subveld Inhoud 

008 - - - Datumtype (06) 
Datum 1 (07-10) 
Literair type (33) 
Taalcode publicatie (35-37) 

245 - S a Publicatietitel 

h Materiaalaanduiding (BOEK, DVD-VIDEO, CD,...) 

260 - - c Jaar van uitgave 

STA - - a VOORLOPIG 

Vaak zijn er echter wel veel bibliografische gegevens aanwezig op het exemplaar en kan je extra 
catalografische informatie meegeven, zoals een ondertitel, een auteur, een uitgever enzovoort. 
Daarmee kunnen de verplichte velden uitgebreid worden tot onderstaande. 

Veld Ind.1 Ind.2 Subveld Inhoud 

008 - - - Datumtype (06) 
Datum 1 (07-10) 
Datum 2 (11-14) 
Literair type (33) 
Taalcode publicatie (35-37) 

02X - - a Standaardnummer 

100 - - a Hoofdauteur persoonsnaam 

4 Auteursfunctie 

245 - S a Publicatietitel 

b Ondertitel 

n Deelaanduiding, niveau 1 

p Deelaanduiding, niveau 2 

h Materiaalaanduiding (BOEK, DVD-VIDEO, CD,...) 

260 - - a Plaats van uitgave 

b Uitgever 

c Jaar van uitgave 

700 - - a Bijkomende auteur persoonsnaam 

4 Auteursfunctie 

STA - - a VOORLOPIG 

De ‘X’ in 02X staat voor onderstaande vier mogelijkheden, afhankelijk van de materiaalsoort en/of 
het op het document opgenomen identificatienummer. Slechts het eerste dat van toepassing is, mag 
worden ingevoerd. 
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Veld Ind.1 Ind.2 Subveld Inhoud 

020 - - a ISBN (boeken en eventueel cd’s) 

022 - - a ISSN (tijdschriften) 

024 3 - a EAN (cd’s en dvd’s) 

028 - - a Uitgeversnummer (enkel als er geen ISBN, ISSN of EAN is) 

5.2.2 Facultatieve velden 

Alle andere onderstaande velden die door Open Vlacc gebruikt worden, zijn facultatief, maar kunnen 
wel belangrijk zijn om de beschrijving volledig opzoekbaar te maken in de internetcatalogus. Bijv. de 
verfijning op doelgroep is afhankelijk van de aanwezigheid van het veld 521 in de bibliografische 
beschrijving.  

Veld Ind.1 Ind.2 Subveld Inhoud 

041 - - a Taalcode van een meertalige publicatie 

h Oorspronkelijke taal van een vertaalde publicatie (code) 

250   a Editievermelding 

300 - - a Paginering of aantal delen (boek) of aantal cd’s/dvd’s 

b Aanwezigheid van illustraties,… 

c Afmetingen 

e Begeleidend materiaal 

310   a Verschijningsfrequentie (tijdschriften) 

490 - S a Reekstitel 

b Ondertitel reeks 

n Onderreeks, niveau 1 

p Onderreeks, niveau 2 

v Volumenummer binnen de reeks 

500 - - a Algemene annotatie 

505 - - t Onderdeeltitel 

r Verantwoordelijkheidsvermelding bij onderdeeltitel 

520 - - a Samenvatting 

521 - - a Doelgroep 

534 - - a Oorspronkelijke titel 

538 - - a Systeemvereisten (games) 

580 - - a Bibliografische historiek van een tijdschrift 

586 - - a Bekroning 

690   a Lokaal trefwoord van de eigen bibliotheek 

692 - - a Platform (games) 
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Op basis van het identieke ISBN-nummer wordt de 
voorlopige beschrijving (rechts) overschreven door 
de Vlacc-beschrijving (links). Het lokaal trefwoord 
van Roosdaal wordt aan de Vlacc-beschrijving 
toegevoegd. De andere velden verdwijnen, bijv. de 
fout in de auteursnaam 700, de oorspronkelijke 
titel in veld 500 ipv in veld 534, enz. 
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6 STAP 1 Workflow catalografie: een bibliografische 
beschrijving zoeken en een Open Vlacc-beschrijving 

herkennen 

 

 

 

 

6.1 Een bibliografische beschrijving zoeken 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Zoeken en daarbinnen op Gecombineerd zoeken.  

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

a. Databank: je kiest het best de databank PBS. Op deze manier verkrijg je alle 
exemplaren die in de databank opgenomen zijn.  
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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 4 voorkeursindexen: 

i. Standaardnummers = vul hier het ISBN/ISSN/EAN/Uitgeversnummer in van 
het materiaal dat voor je ligt = BESTE WORKFLOW 

ii. 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 

iii. Titel 

iv. 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. 

4. Geef je zoektermen in en klik op OK of druk op Enter. 

5. Wellicht word je automatisch doorverwezen naar de submap Tonen. Indien je op IBSN/EAN 
zoekt, vind je namelijk slechts één of hooguit enkele resultaten. 

6. Indien er meer dan vijf zoekresultaten zijn, verschijnt eerst een lijn met het aantal gevonden 
resultaten in het overzicht van de zoekresultaten onderaan het scherm. Het aantal resultaten 
= het aantal bibliografische beschrijvingen waarin je zoekterm gevonden werd.   

 

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

8. Je wordt doorverwezen naar de submap 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 plaatsingsgegevens staan aangegeven op het einde van de bibliografische 
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beschrijving. Bijv. location ASS | ASSVF : CLAU = Bibliotheek Asse, collectie ASSVF, signatuur 
CLAU 

 

 

 

9. Kies een van de bibliografische beschrijvingen en klik op . Op deze manier open 
je de bibliografische beschrijving in het tabblad Records. 
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10. Links in de navigatieboom zie je met welke databank je verbonden bent. 

 

11. Als je dubbelklikt op PBS01 open je de bibliografische beschrijving (is op dit moment al 
gebeurd). 

12. Als je dubbelklikt op HOL - … open je een holding (een record in de databank PBS60). Je kan 
alleen holdings van je eigen bibliotheek openen en bewerken. 
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13. Als je op het plusteken voor de HOL - … klikt, krijg je de barcode te zien van het exemplaar 
dat met de holding verbonden is. Als je dubbelklikt op deze barcode, open je de 
exemplaarinformatie in het tabblad Exemplaren. 

 

 

 

6.2 Een Vlacc-beschrijving herkennen 

Idealiter vind je een Open Vlacc-beschrijving die je kan gebruiken. Zoniet, kan echter ook een PBS-
beschrijving dienen.  

Er zijn 2 criteria waaraan je een OpenVlacc-beschrijving kan herkennen: als catalografische bron is 
(Open)Vlacc aangeduid, en de beschrijving heeft geen speciale PBS-eigen status. 

6.2.1 Catalografische bron = (Open) Vlacc 

Werkwijze 

1. Zoek een bibliografische beschrijving op. 

2. In de submap Tonen worden de exemplaren bovenaan in een resultatenlijst gepresenteerd 
en wordt onderaan de detailinformatie van een exemplaar weergegeven. 

3. Klik onderaan het scherm op het tabblad MARC labels. 

4. Als daar een veld Catalografische bron met daarin ‘Vlacc’ of ‘Open Vlacc’ voorkomt, heb je 
met zekerheid een Vlacc-beschrijving te pakken. Samen met ‘(Open) Vlacc’ mogen andere 
namen (zoals ‘Boekenbank’, ‘CDR’,…) in dit veld voorkomen. 
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5. Alternatief kan je via het tabblad MARC tags zoeken naar veld 040. Dit is het veld waarin de 
catalografische bron beschreven staat. Opnieuw geeft ‘Vlacc’ of ‘Open Vlacc’ een Vlacc-
beschrijving aan. 

6.2.2 De beschrijving heeft geen PBS-eigen status 

Er zijn vier statussen die meteen duidelijk maken dat je niet met een Vlacc-beschrijving te maken 
hebt: TO BE EXAMINED, NA TE KIJKEN, VOORLOPIG en PBS. Je vindt deze statussen in het tabblad 
MARC labels in de submap Tonen.  

Let op: Een beschrijving met een van de bovenstaande statussen kan wel degelijk een valabele 
beschrijving zijn om je bezit aan te hangen. Het geeft enkel aan dat je niet met een Vlacc-beschrijving 
te maken hebt. 

1.1.1.1. Status TO BE EXAMINED 

Deze status wordt gegeven aan records die tijdens de conversie niet gekoppeld konden worden aan 
een OpenVlacc-beschrijving en die via databankonderhoud manueel moeten gecontroleerd worden. 
Indien er toch een OpenVlacc-beschrijving bestaat, moeten de holdings en exemplaren onder de TO 
BE EXAMINED-beschrijving verhangen worden naar de OpenVlacc-beschrijving.  
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1.1.1.2. Status NA TE KIJKEN 

Deze status werd gegeven aan records die voor 2010 de status VOORLOPIG hadden. Dit om het 
onderscheid te kunnen maken tussen de records die prioritair via databankonderhoud moeten 
gecontroleerd worden (VOORLOPIG = meeste recente invoer) en degene die pas in 2e instantie 
kunnen gecontroleerd worden (NA TE KIJKEN = oudste invoer). 

 

1.1.1.3. Status VOORLOPIG 

Deze status wordt gegeven aan de minimale voorlopige beschrijvingen die PBS-bibliotheken maken 
als er geen OpenVlacc-beschrijving kan gevonden worden. 
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1.1.1.4. Status PBS 

Deze status wordt gegeven aan de records die reeds gecontroleerd werden via databankonderhoud 
en waar geen passende OpenVlacc-beschrijving voor gevonden werd. Ze krijgen deze status om te 
vermijden dat de records steeds opnieuw opduiken in de lijsten van de records met de statussen TO 
BE EXAMINED, VOORLOPIG of NA TE KIJKEN. 
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7 STAP 2 A Workflow catalografie: een bestaande 
bibliografische beschrijving aanvullen met een lokaal 

trefwoord en bewaren 

 

 

 

 

Als je een bibliografische beschrijving uit Open Vlacc (bij voorkeur) of uit een andere PBS-bibliotheek 
(als er geen Open Vlacc-beschrijving is) gevonden hebt, mag je een of meerdere lokale trefwoorden 
toevoegen. Dit is echter zeker niet verplicht. Als je dit niet wenst te doen, kan je dadelijk overgaan 
naar Stap 3: een holding maken.  

 

 

7.1 Voeg een lokaal trefwoord toe 

Werkwijze 

1. Zoek een Vlacc-beschrijving of een passende PBS-beschrijving en open deze in het tabblad 
Records door op de knop Catalogiseren te klikken. 
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2. Bovenaan in het linkerdeel van het scherm wordt de beschrijving toegevoegd aan de lijst met 
records die je reeds opende. Het record is geselecteerd (= licht blauw op). In de 
navigatieboom onderaan in het linkerdeel van het scherm kan je de holding en het 
exemplaar oproepen.  

 

3. Druk op de functietoets F5. Er verschijnt een pop-up met de titel Nieuw veld openen op het 
scherm. Als deze functietoets niet werkt, kan je deze oproepen door in de menubalk te 
klikken op Bewerken tekst > Nieuw veld (uit keuzelijst). 
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4. Zoek in de keuzelijst het veld 690 met de indicatoren voor je eigen deelbibliotheek. Selecteer 
het en klik op OK. (zie appendix A) 

5. Het veld 690 wordt nu met lege subvelden a, x en 9 toegevoegd in het werkvenster. Zet de 
cursor naast het subveld a en typ het trefwoord dat je wil toevoegen.  

6. Druk op de functietoets F3. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Ingang in 
databank: PBS01. Als deze functietoets niet werkt, kan je deze oproepen door in de 
menubalk te klikken op Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze databank. 
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7. Deze pop-up bevat alle trefwoorden die in de trefwoordenindex zijn opgenomen. Idealiter 
bevindt het trefwoord dat je wil toevoegen zich reeds in deze index, kan je het daaruit 
ophalen en vermijd je zo de aanmaak van een nieuw trefwoord.  

a. Als het trefwoord niet onmiddellijk in de lijst verschijnt, kan je zoeken naar een niet 
helemaal exacte, maar ook passende variant door te klikken op de knop Spring naar. 
Geef bij Begintekst invullen het begin in van het trefwoord dat je wil toevoegen en 
klik op OK.  

 

8. Selecteer in de index een trefwoord. Klik op OK om het trefwoord definitief in de 
bibliografische beschrijving op te nemen. 

9. Als je geen enkel passend trefwoord vindt in de lijst, klik je op de knop Annuleren of op het 

kruisje  om het pop-up-venster te sluiten. Daarna typ je het trefwoord zelf in subveld a 
in. Het subveld x dient om de subgeleding op te nemen in geval van een geleed trefwoord. In 
subveld 9 kan je eventueel het trefwoordtype (bijvoorbeeld ‘genre’ of ‘volwassenen’) kwijt. 

10. Herhaal de stappen 3 t.e.m. 9 voor alle trefwoorden die je wil toevoegen. 
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7.2 De bibliografische beschrijving bewaren 

Werkwijze 

1. Bewaar het record door op het pictogram  rechtsboven op het scherm te klikken (of via de 
toetsencombinatie Ctrl+L).  

 

2. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Op de server en lokale schijf bewaren.   

 

3. Klik op Doorgaan. Er verschijnt een pop-up met de titel Recordcontrole foutboodschappen 
op het scherm. Deze pop-up bevat allerlei meldingen over het record, bijv. de titel in dit 
record komt reeds in de databank voor.  

a. Als alle meldingen groen zijn, zal Aleph het opslaan van het record niet blokkeren. 
Klik in dat geval op Overschrijven.  

b. Als er rode boodschappen zijn, zal Aleph het opslaan van het record wel blokkeren. 
In dat geval kan je enkel klikken op Annuleren. Je moet de foutboodschappen eerst 
verbeteren en nadien opnieuw proberen het record op te slaan (zie hiervoor de 
onderstaande TIP-velden).  
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  Een bibliografische beschrijving of holding verbeteren/aanvullen 

Als je een bibliografische beschrijving of holding wil bewaren, kan je geconfronteerd 
worden met allerlei foutmeldingen (foute indicatoren, een leeg subveld,…) die je 
moet kunnen verhelpen. Bovendien kan je bij het kopiëren van een bestaande 
bibliografische beschrijving ook de noodzaak voelen om wat aanpassingen door te 
voeren. Hierbij worden enkele tips gegeven over hoe je velden/subvelden kan 
overschrijven, toevoegen, verwijderen, enz.   

Een veld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw veld (uit keuzelijst) 

Een subveld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op 
F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw subveld 

Een veld verwijderen: ga op het veld staan dat je wil verwijderen en druk op ctrl-F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) verwijderen  

Een subveld verwijderen: ga op het subveld staan dat je wil verwijderen en druk op 
ctrl-F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Subveld(en) verwijderen 

Een record verwijderen = een bibliografische beschrijving of holding volledig 
verwijderen: ga in de beschrijving of de holding staan en klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Record op server verwijderen 

Een veld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
veld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-T of klik in de menubalk op Bewerken 
(tekst) > Veld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan waarin je het veld 
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wil plakken en druk op alt-T of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) 
plakken. 

Een subveld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
subveld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan 
waarin je het subveld wil plakken en druk op alt-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) plakken. 

De inhoud van een bepaald subveld overschrijven: klik op de tekst. De letter waar je 
op klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuwe letter intikt, wordt de zwarte 
letter in Aleph hierdoor vervangen. 

De inhoud van een bepaald subveld volledig of deels verwijderen: klik op de tekst. Als 
je op het toetsenbord drukt op de knoppen Delete of Backspace, wordt 
respectievelijk de volgende of de voorgaande letter verwijderd 

De indicatoren overschrijven of verwijderen: klik op de indicator. Het getal waar je op 
klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuw getal intikt, overschrijft dit het 
oorspronkelijke getal. Als je op de spatiebalk drukt, verwijder je de indicator.  

 

  Een actie ongedaan maken met ctrl-Z 

Als je een fout maakte en je wil deze corrigeren, kan je de toetsencombinatie ctrl-Z 
gebruiken. Deze maakt telkens 1 actie ongedaan. Als je de toetsencombinatie 
verschillende keren na elkaar gebruikt, kan je uiteindelijk terugkeren naar de 
oorspronkelijke toestand van het record.  

 

   Waar kan ik invulinstructies vinden? 

Als je meer informatie wil verkrijgen over een bepaald veld, kan je ook in Aleph 
opzoeken waarvoor dit veld dient zonder daarvoor het PBS-datamodel of de Vlacc-
regelgeving te moeten raadplegen.  

Zet de cursor in dit veld en klik in het onderste deelvenster op het tabblad 
Veldinformatie. Daar vind je meer info over het veld en voorbeelden van het gebruik 
ervan.  
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   Hoe zie ik of een record bewaard werd of niet? 

Als er in de navigatieboom een asterisk ‘*’ voor het recordnummer staat, heb je 
wijzigingen in het record aangebracht die je nog niet opgeslagen hebt 

 

De * verdwijnt zodra je het record wel opslaat. Als je het record niet bewaart, kan jer 
er ook geen holding of exemplaar aan verbinden. 

Als je bij het afsluiten van Aleph de foutboodschap krijgt dat er nog records gewijzigd 
werden waarvan de aanpassingen niet op de server bewaard zijn, betekent dit dat er 
nog een record openstaat met een *. Klik in de pop-up met de foutboodschap op 
Nee, sla het record op en sluit Aleph dan opnieuw af. 
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8 STAP 2 B Workflow catalografie: een nieuwe minimale 
bibliografische beschrijving maken en bewaren 

 

 

 

 

Als je geen Open Vlacc-beschrijving of een waardige PBS-eigen beschrijving gevonden hebt, kan je 
wachten op de Open Vlacc-beschrijving. Leg het materiaal in dat geval even opzij en zoek het enkele 
dagen later opnieuw op. Als je het materiaal echter dadelijk uitleenbaar wil maken, kan je het 
minimaal catalogiseren. Op basis van het identificatienummer (ISBN/EAN/…) zal de Open Vlacc-
beschrijving later jouw beschrijving overschrijven. Enkel lokale trefwoorden in het veld 690 zullen 
behouden blijven.  

 

 

8.1 Een minimale bibliografische beschrijving maken 

Werkwijze 

1. Kies in de menubalk voor Catalogiseren en klik op Sjabloon openen. 
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2. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Lijst PBS01 sjablonen en lokale 
sjablonen. 

 

3. Selecteer in de keuzelijst het materiaaltype met _minimaal dat je wil catalogiseren. Er zijn 
sjablonen voorzien voor de volgende materiaaltypes: Artikel, Boek, Cd, Cd-rom, Daisy, E-
boek, Film_dvd, Fundel, Game, Gezelschapsspel, Groteletter, Kaart, Krant, Luisterboek, 
Muziek-dvd, Strip, Tijdschrift, Vertelplaten. 

4. Klik op de knop Openen. Alle invulvelden verschijnen in het werkscherm. 
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5. In de sjablonen per materiaalaanduiding worden allerlei velden opgenomen. In de tabel 
hieronder vind je voor alle velden invulinstructies terug. Vul de velden in door de cursor in 
het relevante subveld te zetten. Voeg aan een sjabloon geen veld toe! De sjablonen werden 
op maat gemaakt per materiaalaanduiding. Je beperken tot de velden die er staan, is 
voldoende. 

 

Veld 
Sub-
veld 

Actie 

008  Druk op Ctrl+F om dit veld te bewerken (menubalk Bewerken (acties) > 
Invulformulier tonen LDR en 008)  

Vul de juiste taalcode (35-37) in (zie Appendix B). 

Vul het juiste jaar van uitgave in naast Datum 1 (07-10). 

Vul de juiste literaire vorm (33) in: non-fictie=0 / fictie = 1. 

Als je alle velden hebt aangevuld, klik je op OK. 

020 a ISBN (boeken) 

z ongeldig ISBN 

022 a ISSN (tijdschriften) 

z ongeldig ISSN 

024 a EAN (cd’s, dvd’s,…) 

z ongeldig EAN 

028 a Uitgeversnummer (cd’s, dvd’s,…) 

041 a In het geval van een meertalige publicatie neem je hier een 2e taal op van de 
publicatie (de 1e noteer je in 008) 

Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een taal uit het keuzemenu 
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

Klik op OK 

h In het geval van een vertaling neem je hier de taal op van de oorspronkelijke 
uitgave 

Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een taal uit het keuzemenu 

Klik op OK 

100/110 a Typ de naam van de hoofdauteur in (familienaam, voornaam) 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de naam die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de naam in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

4 Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een auteursfunctie uit het keuzemenu 

Klik op OK 

245 a Typ de publicatietitel in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

abnp Als de titel nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a de volledige 
hoofdtitel in (met lidwoorden), in subveld b de ondertitel, in subveld n de 
deelaanduiding niveau 1, in subveld p de deelaanduiding niveau 2 

h Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een materiaalaanduiding uit het keuzemenu 

Klik op OK 

246 a Typ de paralleltitel en verander de 2e indicator naar 1 

Typ de variante titel en verander de 2e indicator naar 3 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

abnp Als de titel nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a de volledige 
hoofdtitel in (met lidwoorden), in subveld b de ondertitel, in subveld n de 
deelaanduiding niveau 1, in subveld p de deelaanduiding niveau 2 

260 a Typ de plaats van uitgave in 

Druk op F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de plaats die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

b Typ de naam van de uitgever in 
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

Druk op F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de uitgever die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

c Typ het jaar van uitgave in 

250 a Vul de juiste editie in 

300 a Vul het aantal pagina’s, cd’s of dvd’s in 

b Andere fysieke eigenschappen (ill., zwart/wit,…) 

c Geef hier de afmetingen in van het materiaal 

e Noteer het begeleidend materiaal (bijv. met boekje) 

310 a Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een verschijningsfrequentie uit de keuzelijst  

Klik op OK 

490 a Typ de reekstitel in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

abnpv Als de titel nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a de volledige 
reekstitel in (met lidwoorden), in subveld b de ondertitel, in subveld n de 
deelaanduiding niveau 1, in subveld p de deelaanduiding niveau 2, in subveld v 
het volumenummer. 

500 a Noteer een algemene annotatie (vrije tekst) 

505 t Vul de deeltitel in 

r Noteer de auteursnaam van de persoon die de deeltitel schreef 

520 a Noteer een samenvatting (vrije tekst) 

521 a Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een doelgroep uit de keuzelijst 

Klik op OK 

534 a Typ de oorspronkelijke titel in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

538 a Vul de systeemvereisten in van een game (vrije tekst) 

580 a Vul de tijdschrifttitel in 

b Noteer de jaargang en het tijdschriftnummer 

586 a Typ de oorspronkelijke titel in 

Druk op F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de plaats die je wil toevoegen 
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

690 a Vul de indicatoren in van je eigen deelbibliotheek (zie appendix A) 

Typ een lokaal trefwoord in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index het trefwoord dat je wil toevoegen  

Klik op OK (als het trefwoord reeds in de index voorkomt) Zo niet klik je op Spring 
naar en zoek je een alternatief. Vind je dat, klik je op OK. Vind je dat niet, klik je 
met het kruisje de pop-up weg) 

Als het trefwoord nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a het trefwoord 
in, in subveld x de 2e geleding, in subveld 9 ev. het soort trefwoord  

692 a Vul het platform in waarop een game kan gespeeld worden (Wii, Xbox,…)  

698 a Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een keurmerk uit het keuzemenu (Taalpunt, CinéBib) 

Klik op OK 

700/710 a Typ de naam van de secundaire auteur in (familienaam, voornaam) 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de naam die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de naam in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

4 Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een auteursfunctie uit het keuzemenu 

Klik op OK 

STA a Klik op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Kies voor de waarde VOORLOPIG in het keuzemenu 

Klik op OK 

 

 

8.2 De bibliografische beschrijving bewaren 

Werkwijze 

1. Bewaar het record door op het pictogram  rechtsboven op het scherm te klikken (of via de 
toetsencombinatie Ctrl+L).  
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2. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Op de server en lokale schijf bewaren.   

 

3. Klik op Doorgaan. Er verschijnt een pop-up met de titel Recordcontrole foutboodschappen 
op het scherm. Deze pop-up bevat allerlei meldingen over het record, bijv. de titel in dit 
record komt reeds in de databank voor.  

a. Als alle meldingen groen zijn, zal Aleph het opslaan van het record niet blokkeren. 
Klik in dat geval op Overschrijven.  

b. Als er rode boodschappen zijn, zal Aleph het opslaan van het record wel blokkeren. 
In dat geval kan je enkel klikken op Annuleren. Je moet de foutboodschappen eerst 
verbeteren en nadien opnieuw proberen het record op te slaan (zie hiervoor de 
onderstaande TIP-velden). 
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  Een bibliografische beschrijving of holding verbeteren/aanvullen 

Als je een bibliografische beschrijving of holding wil bewaren, kan je geconfronteerd 
worden met allerlei foutmeldingen (foute indicatoren, een leeg subveld,…) die je 
moet kunnen verhelpen. Bovendien kan je bij het kopiëren van een bestaande 
bibliografische beschrijving ook de noodzaak voelen om wat aanpassingen door te 
voeren. Hierbij worden enkele tips gegeven over hoe je velden/subvelden kan 
overschrijven, toevoegen, verwijderen, enz.   

Een veld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw veld (uit keuzelijst) 

Een subveld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op 
F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw subveld 

Een veld verwijderen: ga op het veld staan dat je wil verwijderen en druk op ctrl-F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) verwijderen  

Een subveld verwijderen: ga op het subveld staan dat je wil verwijderen en druk op 
ctrl-F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Subveld(en) verwijderen 

Een record verwijderen = een bibliografische beschrijving of holding volledig 
verwijderen: ga in de beschrijving of de holding staan en klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Record op server verwijderen 

Een veld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
veld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-T of klik in de menubalk op Bewerken 
(tekst) > Veld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan waarin je het veld 
wil plakken en druk op alt-T of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) 
plakken. 

Een subveld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
subveld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan 
waarin je het subveld wil plakken en druk op alt-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) plakken. 

De inhoud van een bepaald subveld overschrijven: klik op de tekst. De letter waar je 
op klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuwe letter intikt, wordt de zwarte 
letter in Aleph hierdoor vervangen. 

De inhoud van een bepaald subveld volledig of deels verwijderen: klik op de tekst. Als 
je op het toetsenbord drukt op de knoppen Delete of Backspace, wordt 
respectievelijk de volgende of de voorgaande letter verwijderd 

De indicatoren overschrijven of verwijderen: klik op de indicator. Het getal waar je op 
klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuw getal intikt, overschrijft dit het 
oorspronkelijke getal. Als je op de spatiebalk drukt, verwijder je de indicator.  
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  Een actie ongedaan maken met ctrl-Z 

Als je een fout maakte en je wil deze corrigeren, kan je de toetsencombinatie ctrl-Z 
gebruiken. Deze maakt telkens 1 actie ongedaan. Als je de toetsencombinatie 
verschillende keren na elkaar gebruikt, kan je uiteindelijk terugkeren naar de 
oorspronkelijke toestand van het record.  

 

   Waar kan ik invulinstructies vinden? 

Als je meer informatie wil verkrijgen over een bepaald veld, kan je ook in Aleph 
opzoeken waarvoor dit veld dient zonder daarvoor het PBS-datamodel of de Vlacc-
regelgeving te moeten raadplegen.  

Zet de cursor in dit veld en klik in het onderste deelvenster op het tabblad 
Veldinformatie. Daar vind je meer info over het veld en voorbeelden van het gebruik 
ervan.  
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   Hoe zie ik of een record bewaard werd of niet? 

Als er in de navigatieboom een asterisk ‘*’ voor het recordnummer staat, heb je 
wijzigingen in het record aangebracht die je nog niet opgeslagen hebt 

 

De * verdwijnt zodra je het record wel opslaat. Als je het record niet bewaart, kan jer 
er ook geen holding of exemplaar aan verbinden. 

 

Als je bij het afsluiten van Aleph de foutboodschap krijgt dat er nog records gewijzigd 
werden waarvan de aanpassingen niet op de server bewaard zijn, betekent dit dat er 
nog een record openstaat met een *. Klik in de pop-up met de foutboodschap op 
Nee, sla het record op en sluit Aleph dan opnieuw af. 
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9 STAP 2 C Workflow catalografie: een OpenVlacc-
beschrijving kopiëren 

 
 

Vaak kan je een OpenVlacc-beschrijving vinden die in grote mate, maar niet geheel, overeenkomt 
met het materiaal dat voor je ligt. Dit doet zich onder andere voor bij een nieuwe editie van een 
bestaande titel. In dat geval verschilt het editienummer, maar vaak ook het jaar van uitgave en soms 
de paginering. In sommige gevallen verschilt ook het ISBN/EAN of de uitgever. 

Een dergelijke beschrijving kan een goede basis zijn voor een nieuwe. In plaats van een volledig 
nieuwe beschrijving te maken, kan je in dit geval de OpenVlacc-beschrijving kopiëren en daarna 
verbeteren of aanvullen waar nodig. 

 

Werkwijze 

1. Zodra je een bibliografische beschrijving gevonden hebt die je wil kopiëren, duw je deze door 
naar het tabblad Records door op de knop Catalogiseren te klikken.  

 

2. Klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Record kopiëren. 

3. Open vervolgens een nieuw sjabloon. Kies in de menubalk voor Catalogiseren en klik op 
Sjabloon openen. 

4. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Lijst PBS01 sjablonen en lokale 
sjablonen. 
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5. Selecteer in de keuzelijst het materiaaltype met _minimaal dat je wil catalogiseren. Er zijn 
sjablonen voorzien voor de volgende materiaaltypes: Artikel, Boek, Cd, Cd-rom, Daisy, E-
boek, Film_dvd, Fundel, Game, Gezelschapsspel, Groteletter, Kaart, Krant, Luisterboek, 
Muziek-dvd, Strip, Tijdschrift, Vertelplaten. 

6. Klik op de knop Openen. Alle invulvelden verschijnen in het werkscherm. 

7. Klik op gelijk welk veld in het sjabloon en kies in de menubalk vervolgens voor Bewerken 
(tekst) > Record plakken.  

8. De bibliografische beschrijving die je wilde kopiëren, wordt nu ingeladen in het sjabloon. 
Enkel de trefwoorden van andere bibliotheken, het veld 035 en het veld 040 worden niet 
mee gekopieerd. Er verschijnt een pop-up op het scherm met een foutboodschap voor elk 
veld dat niet kan geplakt worden. 

 

9. Klik elke keer op OK. 

10. Voeg eventueel lokale trefwoorden toe, verbeter enkele gegevens of vul ze aan. 
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11. Verander de status van de bibliografische beschrijving naar VOORLOPIG. 

 

a. Als de beschrijving al een status heeft, klik je op de inhoud van het veld STA en druk 
je op de toetsencombinatie ctrl-F8. Er verschijnt een pop-up met de titel Tekst 
subveld selecteren op het scherm. Als deze toetsencombinatie niet werkt, kan je 
deze oproepen door in de menubalk te klikken op Bewerken (acties) > Keuzemenu 
selecteren. Kies de status VOORLOPIG uit de lijst en klik op OK. 

 

b. Als de beschrijving nog geen status heeft, voeg je dit eerst veld toe (F5 of Bewerken 
(tekst) > Nieuw veld (uit keuzelijst)). Nadien druk je op de toetsencombinatie ctrl-F8 
en kies je de status VOORLOPIG uit de keuzelijst.  

12. Bewaar de bibliografische beschrijving, maak een holding en een exemplaar. 

 

  Een bibliografische beschrijving of holding verbeteren/aanvullen 

Als je een bibliografische beschrijving of holding wil bewaren, kan je geconfronteerd 
worden met allerlei foutmeldingen (foute indicatoren, een leeg subveld,…) die je 
moet kunnen verhelpen. Bovendien kan je bij het kopiëren van een bestaande 
bibliografische beschrijving ook de noodzaak voelen om wat aanpassingen door te 
voeren. Hierbij worden enkele tips gegeven over hoe je velden/subvelden kan 
overschrijven, toevoegen, verwijderen, enz.   

Een veld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw veld (uit keuzelijst) 
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Een subveld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op 
F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw subveld 

Een veld verwijderen: ga op het veld staan dat je wil verwijderen en druk op ctrl-F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) verwijderen  

Een subveld verwijderen: ga op het subveld staan dat je wil verwijderen en druk op 
ctrl-F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Subveld(en) verwijderen 

Een record verwijderen = een bibliografische beschrijving of holding volledig 
verwijderen: ga in de beschrijving of de holding staan en klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Record op server verwijderen 

Een veld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
veld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-T of klik in de menubalk op Bewerken 
(tekst) > Veld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan waarin je het veld 
wil plakken en druk op alt-T of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) 
plakken. 

Een subveld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
subveld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan 
waarin je het subveld wil plakken en druk op alt-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) plakken. 

De inhoud van een bepaald subveld overschrijven: klik op de tekst. De letter waar je 
op klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuwe letter intikt, wordt de zwarte 
letter in Aleph hierdoor vervangen. 

De inhoud van een bepaald subveld volledig of deels verwijderen: klik op de tekst. Als 
je op het toetsenbord drukt op de knoppen Delete of Backspace, wordt 
respectievelijk de volgende of de voorgaande letter verwijderd 

De indicatoren overschrijven of verwijderen: klik op de indicator. Het getal waar je op 
klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuw getal intikt, overschrijft dit het 
oorspronkelijke getal. Als je op de spatiebalk drukt, verwijder je de indicator.  

 

  Een actie ongedaan maken met ctrl-Z 

Als je een fout maakte en je wil deze corrigeren, kan je de toetsencombinatie ctrl-Z 
gebruiken. Deze maakt telkens 1 actie ongedaan. Als je de toetsencombinatie 
verschillende keren na elkaar gebruikt, kan je uiteindelijk terugkeren naar de 
oorspronkelijke toestand van het record.  

 
 
 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  59 

 

   Waar kan ik invulinstructies vinden? 

Als je meer informatie wil verkrijgen over een bepaald veld, kan je ook in Aleph 
opzoeken waarvoor dit veld dient zonder daarvoor het PBS-datamodel of de Vlacc-
regelgeving te moeten raadplegen.  

Zet de cursor in dit veld en klik in het onderste deelvenster op het tabblad 
Veldinformatie. Daar vind je meer info over het veld en voorbeelden van het gebruik 
ervan.  

 

 
 

   Hoe zie ik of een record bewaard werd of niet? 

Als er in de navigatieboom een asterisk ‘*’ voor het recordnummer staat, heb je 
wijzigingen in het record aangebracht die je nog niet opgeslagen hebt 
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De * verdwijnt zodra je het record wel opslaat. Als je het record niet bewaart, kan jer 
er ook geen holding of exemplaar aan verbinden. 

 

Als je bij het afsluiten van Aleph de foutboodschap krijgt dat er nog records gewijzigd 
werden waarvan de aanpassingen niet op de server bewaard zijn, betekent dit dat er 
nog een record openstaat met een *. Klik in de pop-up met de foutboodschap op 
Nee, sla het record op en sluit Aleph dan opnieuw af. 
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10 STAP 3 Workflow catalografie: een holding maken 

 

 

Het plaatsingskenmerk voor je titelbeschrijving wordt ingevoerd in een holding (record). Een holding 
zit in een andere database (PBS60) dan de titelbeschrijving (PBS01) en de exemplaargegevens 
(PBS50/PBS51). 

 

1. Bibliografisch record  � databank PBS01 

2. Holding record   � databank PBS60 

3. Exemplaar   � databank PBS51 (voor Leuven) 
    � databank PBS50 (voor de andere bibliotheken) 

  

Een plaatsingskenmerk wordt ingevoerd in veld 852 en kan bestaan uit de volgende 5 elementen: 

1. subveld b: de code van de bibliotheek waar het exemplaar zich bevindt 

2. subveld c: de code van de collectie 

3. subveld 9 en k: de code en de verwoording van de subcollectie 

4. subveld 2: ZIZO-code of Taalpunt-code 

5. subveld h: SISO of signatuur 

Voor de gebruikers worden deze codes vertaald. 

 

Bijvoorbeeld:  

De plaatsingskenmerken van het exemplaar Animal farm in Kortenberg zien er in de Aleph client als 
volgt uit: 

   

In de AquaBrowser zal dit als volgt getoond worden: 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  62 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld:  

De plaatsingskenmerken van het exemplaar Roofvogels en uilen in Galmaarden zien er in de Aleph 
client als volgt uit: 

 

In de AquaBrowser zal dit als volgt getoond worden: 

 

 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  63 

 

Een holding kan je maken op 2 manieren:  

1. ofwel maak je gebruik van voorgedefinieerde sjablonen = snelste methode 

2. ofwel creëer je de holding van nul af aan 

Voor elk exemplaar met een aparte plaatsing, maak je een aparte holding. 

Als er meerdere exemplaren op dezelfde plaats worden gezet in de bibliotheek, maak je hiervoor 1 
holding aan en koppel je alle exemplaren aan deze ene holding. 

 

 

10.1 Een holding van nul af aan maken 

Werkwijze 

1. Klik bovenaan in het linkergedeelte van het scherm op de PBS-01 bibliografische beschrijving 
waar je een holding aan wil verbinden. 

 

2. Klik met de rechtermuisknop op PBS60 in de navigatieboom, linksonder. 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  64 

 

3. Klik op het commando Record inladen/creëren. 

 

4. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Eigendomskenmerk invullen. Klik op het 

 naast Eigendomskenmerk en zoek in de lijst het sigel op van je eigen hoofdbibliotheek 
(nooit het filiaal!). Selecteer het sigel door erop te dubbelklikken. Klik op OK. 

a. Je kan dit Eigendomskenmerk bewaren in Aleph zodat je dit sigel slechts 1 maal per 
PC hoeft in te voeren. Nadien wordt het automatisch ingevuld in de pop-up en moet 
je enkel nog op OK klikken. Volg hiervoor eenmalig de boven geschreven workflow 
zodat het Eigendomskenmerk wordt ingevuld en klik nadien op Standaarden. 
Tenslotte klik je op OK.  

 

5. Druk op de functietoets F5. Er verschijnt een pop-up met de titel Nieuw veld openen op het 
scherm. Als deze functietoets niet werkt, kan je deze oproepen door in de menubalk te 
klikken op Bewerken tekst > Nieuw veld (uit keuzelijst). 
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6. Zoek in de keuzelijst het veld 852. Selecteer het en klik op OK. 

7. Het veld 852 wordt nu met lege subvelden toegevoegd in het werkvenster. 

  

8. Vul de subvelden in deze volgorde in! Als je een subveld niet nodig hebt, sla je het over. 

 

Veld 
Sub-
veld 

Actie 

852 x Typ een ZIZO-code in. 

Druk op Ctrl+F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in andere 
databank) 

Kies in de pop-up met de titel Databank selecteren voor de ZIJ-index. 

Selecteer de gewenste ZIZO-rubriek uit de index 

Als de gewenste ZIZO niet onmiddellijk in de lijst verschijnt, kan je zoeken naar een 
passende variant door te klikken op de knop Spring naar. Geef bij Begintekst 
invullen het begin in van een andere ZIZO die je wil toevoegen en klik op OK.  
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

Klik op OK om de ZIZO weg te schrijven naar de subveld 2, D en G. Subveld x wordt 
weer blanco. 

x Typ een code in van een subcollectie. 

Druk op Ctrl+F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in andere 
databank) 

Kies in de pop-up met de titel Databank selecteren voor de SSS-index. 

Selecteer de gewenste subcollectie uit de index 

Als de gewenste subcollectie niet onmiddellijk in de lijst verschijnt, kan je zoeken 
naar een passende variant door te klikken op de knop Spring naar. Geef bij 
Begintekst invullen het begin in van een andere subcollectie die je wil toevoegen 
en klik op OK. 

Klik op OK om de subcollectie weg te schrijven naar de subvelden 9 (code) en k 
(verwoording). Subveld x wordt weer blanco 

Als je helemaal geen passende subcollectie hebt gevonden, sluit je de pop-up met 

het kruisje. Ga naar subveld 9 en vul daar manueel een code van een nieuwe 

subcollectie in. Vul vervolgens in subveld k manueel de bijhorende verwoording in  

b Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Kies de deelbibliotheek uit het keuzemenu en klik op OK 

OF, om een korter keuzemenu op te roepen: typ de eerste letter van de bibliotheek 
in in het subveld b (in hoofletters!) en druk op de tab-toets 

c Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Kies de collectie uit het keuzemenu en klik op OK 

OF, om een korter keuzemenu op te roepen: typ de eerste letter van de collectie in 
in het subveld c (in hoofletters!) en druk op de tab-toets 

h Typ hier een SISO en/of signatuur in. 

9. Druk nogmaals op de functietoets F5. Zoek in de keuzelijst het veld 541. Selecteer het en klik 
op OK. Het veld 541 wordt nu met lege subvelden toegevoegd in het werkvenster. 

 

 

Veld 
Sub-
veld 

Actie 

541 a Geef (het begin van) de naam van de leverancier in. 

Druk op Ctrl+F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in 
andere databank) 

Selecteer de gewenste leverancier in de index  

Als de gewenste leverancier niet onmiddellijk in de lijst verschijnt, kan je zoeken 
naar een passende variant door te klikken op de knop Spring naar. Geef bij 
Begintekst invullen het begin in van een andere leverancier die je wil toevoegen en 
klik op OK.  



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  67 

 

Veld 
Sub-
veld 

Actie 

Als je helemaal geen passende leverancier hebt gevonden, sluit je de pop-up met 
het kruisje. Vul de naam van de leverancier volledig in in subveld a 

c Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer de gewenste methode van verwerving en klik op OK. 

d Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer de gewenste datum van verwerving en klik op OK.  

Indien de datum niet in de keuzelijst voorkomt, klik dan op Annuleren en voer zelf 
de datum in (gebruik het formaat JJJJMM). 

f Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer het sigel van de gewenste deelbibliotheek (= degene waarvoor het 
exemplaar een aanwinst is) en klik op OK. 

10. Bewaar het record door op het pictogram  rechtsboven op het scherm te klikken (of via de 
toetsencombinatie Ctrl+L).  

 

11. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Op de server en lokale schijf bewaren.   

 

12. Klik op Doorgaan. Er verschijnt een pop-up met de titel Recordcontrole foutboodschappen 
op het scherm. Deze pop-up bevat allerlei meldingen over het record, bijv. de titel in dit 
record komt reeds in de databank voor.  

a. Als alle meldingen groen zijn, zal Aleph het opslaan van het record niet blokkeren. 
Klik in dat geval op Overschrijven.  

b. Als er rode boodschappen zijn, zal Aleph het opslaan van het record wel blokkeren. 
In dat geval kan je enkel klikken op Annuleren. Je moet de foutboodschappen eerst 
verbeteren en nadien opnieuw proberen het record op te slaan (zie hiervoor de 
onderstaande TIP-velden). 
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  Een bibliografische beschrijving of holding verbeteren/aanvullen 

Als je een bibliografische beschrijving of holding wil bewaren, kan je geconfronteerd 
worden met allerlei foutmeldingen (foute indicatoren, een leeg subveld,…) die je 
moet kunnen verhelpen. Bovendien kan je bij het kopiëren van een bestaande 
bibliografische beschrijving ook de noodzaak voelen om wat aanpassingen door te 
voeren. Hierbij worden enkele tips gegeven over hoe je velden/subvelden kan 
overschrijven, toevoegen, verwijderen, enz.   

Een veld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw veld (uit keuzelijst) 

Een subveld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op 
F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw subveld 

Een veld verwijderen: ga op het veld staan dat je wil verwijderen en druk op ctrl-F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) verwijderen  

Een subveld verwijderen: ga op het subveld staan dat je wil verwijderen en druk op 
ctrl-F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Subveld(en) verwijderen 

Een record verwijderen = een bibliografische beschrijving of holding volledig 
verwijderen: ga in de beschrijving of de holding staan en klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Record op server verwijderen 

Een veld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
veld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-T of klik in de menubalk op Bewerken 
(tekst) > Veld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan waarin je het veld 
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wil plakken en druk op alt-T of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) 
plakken. 

Een subveld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
subveld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan 
waarin je het subveld wil plakken en druk op alt-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) plakken. 

De inhoud van een bepaald subveld overschrijven: klik op de tekst. De letter waar je 
op klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuwe letter intikt, wordt de zwarte 
letter in Aleph hierdoor vervangen. 

De inhoud van een bepaald subveld volledig of deels verwijderen: klik op de tekst. Als 
je op het toetsenbord drukt op de knoppen Delete of Backspace, wordt 
respectievelijk de volgende of de voorgaande letter verwijderd 

De indicatoren overschrijven of verwijderen: klik op de indicator. Het getal waar je op 
klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuw getal intikt, overschrijft dit het 
oorspronkelijke getal. Als je op de spatiebalk drukt, verwijder je de indicator.  

 

  Een actie ongedaan maken met ctrl-Z 

Als je een fout maakte en je wil deze corrigeren, kan je de toetsencombinatie ctrl-Z 
gebruiken. Deze maakt telkens 1 actie ongedaan. Als je de toetsencombinatie 
verschillende keren na elkaar gebruikt, kan je uiteindelijk terugkeren naar de 
oorspronkelijke toestand van het record.  

 

   Waar kan ik invulinstructies vinden? 

Als je meer informatie wil verkrijgen over een bepaald veld, kan je ook in Aleph 
opzoeken waarvoor dit veld dient zonder daarvoor het PBS-datamodel of de Vlacc-
regelgeving te moeten raadplegen.  

Zet de cursor in dit veld en klik in het onderste deelvenster op het tabblad 
Veldinformatie. Daar vind je meer info over het veld en voorbeelden van het gebruik 
ervan.  
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   Hoe zie ik of een record bewaard werd of niet? 

Als er in de navigatieboom een asterisk ‘*’ voor het recordnummer staat, heb je 
wijzigingen in het record aangebracht die je nog niet opgeslagen hebt 

 

De * verdwijnt zodra je het record wel opslaat. Als je het record niet bewaart, kan jer 
er ook geen holding of exemplaar aan verbinden. 

 

Als je bij het afsluiten van Aleph de foutboodschap krijgt dat er nog records gewijzigd 
werden waarvan de aanpassingen niet op de server bewaard zijn, betekent dit dat er 
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nog een record openstaat met een *. Klik in de pop-up met de foutboodschap op 
Nee, sla het record op en sluit Aleph dan opnieuw af. 

  
 

 

10.2 Een holding maken m.b.v. een sjabloon 

Als je een minimale bibliografische beschrijving opmaakt, werk je met sjablonen. Je opent een 
bepaalde template met vooraf gedefinieerde velden en vult deze velden in. Ook voor een holding kan 
je een sjabloon opmaken dat je steeds opnieuw oproept. Vooral als je veel exemplaren aanmaakt 
met dezelfde plaatsing is deze werkwijze tijdbesparend.  

10.2.1 Een sjabloon voor een holding maken 

Werkwijze 

1. Maak een holding aan volgens de werkwijze die hierboven beschreven werd.  

2. Voeg alle velden en subvelden toe die je nodig hebt en vul deze in. Uiteraard voeg je alle 
velden en subvelden toe met die inhoud die steeds hetzelfde zal zijn bij de invoer van 
verschillende holdings. Bijv. je maakt een sjabloon voor de jeugdboeken van de subcollectie 
Eerste lezertjes. 

 

3. Klik in de menubalk op Catalogiseren > Sjabloon bewaren op lokale schijf. 

4. Er verschijnt een pop-up Sjabloon aanmaken op het scherm. Vul hier een naam in van 
maximaal 8 karakters, bijv. jeuboek, vwfictie,… 
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5. Klik op OK. Er verschijnt een pop-up op het scherm die de aanmaak van je sjabloon bevestigt.  

 

6. Klik op OK. 

10.2.2 Een sjabloon voor een holding gebruiken 

Werkwijze 

1. Alle sjablonen worden bewaard op de c-schijf van je computer in de map PBS21_P > Catalog 
> Template. Dit betekent dat een sjabloon dat gemaakt werd op 1 pc, niet automatisch 
aanwezig is op alle andere pc’s in de bibliotheek. Je kan 1 of meerdere sjablonen kopiëren op 
een usb-stick en op de juiste plaats installeren op andere pc’s.  

2. Maak een holding aan:  

a. Klik bovenaan in het linkergedeelte van het scherm op de PBS-01 bibliografische 
beschrijving waar je een holding aan wil verbinden. 

b. Klik met de rechtermuisknop op PBS60 in de navigatieboom, linksonder. 

c. Klik op het commando Record inladen/creëren. 

d. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Eigendomskenmerk invullen. 

Klik op het  naast Eigendomskenmerk en zoek in de lijst het sigel op van je eigen 
hoofdbibliotheek (nooit het filiaal!). Selecteer het sigel door erop te dubbelklikken. 
Klik op OK. 

3. De holding wordt aangemaakt. 
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4. Klik in de menubalk op Catalogiseren > Sjabloon openen. De sjablonen die je zelf maakte, 
staan helemaal onderaan in de keuzelijst. Scrol hiernaartoe en selecteer de juiste holding. 
Klik op Openen. 

5. Alle velden uit je sjabloon worden automatisch in de holding ingeladen. 

6. Vul de holding ev. verder aan en sla ze op.  

a. Bewaar het record door op het pictogram  rechtsboven op het scherm te klikken 
(of via de toetsencombinatie Ctrl+L).  

b. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Op de server en lokale schijf 
bewaren.   

c. Klik op Doorgaan. Er verschijnt een pop-up met de titel Recordcontrole 
foutboodschappen op het scherm. Deze pop-up bevat allerlei meldingen over het 
record, bijv. de titel in dit record komt reeds in de databank voor.  

i. Als alle meldingen groen zijn, zal Aleph het opslaan van het record niet 
blokkeren. Klik in dat geval op Overschrijven.  

ii. Als er rode boodschappen zijn, zal Aleph het opslaan van het record wel 
blokkeren. In dat geval kan je enkel klikken op Annuleren. Je moet de 
foutboodschappen eerst verbeteren en nadien opnieuw proberen het record 
op te slaan (zie hiervoor de bovenstaande TIP-velden). 
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11 STAP 4 Workflow catalografie: een exemplaar maken 

 

 

Voor elk exemplaar met een aparte plaatsing, maak je een aparte holding en koppel je het exemplaar 
aan die holding. 

Als er meerdere exemplaren op dezelfde plaats worden gezet in de bibliotheek, maak je hiervoor 1 
holding aan en koppel je alle exemplaren aan deze ene holding. In dit geval kan je ervoor kiezen een 
exemplaar niet van nul af aan aan te maken, maar een ander exemplaar te dupliceren. 

 

 

11.1 Een exemplaar van nul af aan maken 

Werkwijze 

1. Klik bovenaan in het linkergedeelte van het scherm op de PBS01 bibliografische beschrijving 
waar je een exemplaar aan wil verbinden. 

 

2. Klik met de linkermuisknop op het plusteken voor PBS50 in de navigatieboom.  

3. Klik met de rechtermuisknop op EXEMPLAREN (ITEMS) en kies Record inladen/creëren. 
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4. Het tabblad Exemplaren opent zich. Klik in de rechterbovenhoek op de knop Nieuw. In het 
onderste deelvenster kan je nu de velden invullen of bewerken. 

 

5. Standaard wordt het tabblad 2. Algemene informatie (1) geopend. Vul de onderstaande 
velden in:  
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a. HOL.link: VERPLICHT VELD, klik op het  en kies voor de holding van je eigen 
bibliotheek. Als er meerdere holdings zijn in je eigen bibliotheek, kan je het nummer 
van de juiste holding terug vinden in de navigatieboom in het tabblad Records. 

 

 

b. Barcode: VERPLICHT VELD, plaats de cursor in het veld en scan de barcode in 

c. Leensoort: VERPLICHT VELD, klik op het  en selecteer de juiste leensoort uit de 
keuzelijst 

d. Materiaaltype: VERPLICHT VELD, klik op het  en selecteer de waarde COPY uit de 
keuzelijst 

e. Klik op de knop Vernieuwen. De plaatsingsinformatie uit de holding wordt nu 
opgenomen in de velden Deelbibliotheek, Collectie en Type plaatsingsnummer 

f. Bezitsannotatie: OPTIONEEL VELD, in het geval van een meerdelige publicatie kan je 
hier het volumenummer ingeven (‘vol. 2’, ‘seizoen 1 afleveringen 1 tem 5’) of het 
nummer van een bepaalde jaargang van een tijdschrift (‘jaargang 10 nummer 2’). 
Ook gegevens over een afwijkende editie kan je hier kwijt (bijv. bibliografische 
beschrijving is 1e editie, de bib heeft de 2e editie, maar hangt toch het exemplaar van 
de 2e editie aan de beschrijving van de 1e, ‘2e editie’) 

g. Processtatus: OPTIONEEL VELD, deze status kan gegeven worden aan exemplaren 
die ‘in beweging’ zijn. Ze zijn tijdelijk niet in de bibliotheek beschikbaar of het 
uitleenreglement wijkt tijdelijk af van de normale situatie (‘bij binder’, ‘in 

verwerking’, ‘niet reserveerbaar’,…) Klik op het  en selecteer de juiste 
processtatus uit de keuzelijst 

ENKEL BIJ TV-SERIES EN TIJDSCHRIFTEN: Tv-series kunnen soms een beschrijving per box 
hebben, die zelf bestaat uit meerdere – apart uitleenbare – delen (doosjes). Zelfs indien voor 
dvd’s exemplaarreservatie is ingesteld in Aleph, kan een gebruiker niet een deel uit de box 
reserveren als hij op dat ogenblik een ander deel uit diezelfde box in bruikleen heeft. 
Bijvoorbeeld: de tv-serie “Borgen” bestaat uit 3 seizoenen, elk verdeeld over 4 schijfjes. Disc 
1 van het eerste seizoen bevat afl. 1 en 2, disc 2 bevat afl. 3 en 4 enz. Een gebruiker heeft 
disc 1 in leen en wil graag disc 2 reserveren via Mijn Bibliotheek. Er verschijnt echter een 
foutmelding omdat “de lezer reeds een gelijkaardig exemplaar heeft”. Hetzelfde kan 
gebeuren met tijdschriften. Een lener wenst nummer 5 van jaargang te reserveren, maar kan 
dit niet omdat hij reeds nummer 4 van die jaargang ontleende en Aleph dit nummer 
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beschouwt als gelijkaardig. Dit kan je omzeilen door nog 2 extra velden in te vullen die ervoor 
zorgen dat het exemplaar voor Aleph uniek wordt en niet gelijkaardig. 

h. Num. niv. 1 (A)(Vol.): OPTIONEEL VELD, ENKEL BIJ EXEMPLAARRESERVATIE VAN 
TIJDSCHRIFTEN EN DVD’s. Vul hier het specifieke deel in dat aan dit exemplaar 
verbonden is, bijv. “Disc 1”. Indien je slechts 1 niveau hebt, volstaat dit veld. 

i. Num. niv. 2 (B): OPTIONEEL VELD, ENKEL BIJ EXEMPLAARRESERVATIE VAN 
TIJDSCHRIFTEN EN DVD’s. Indien je meerdere niveaus hebt, vul je hier het 2e (en 
eventueel 3e,…) niveau in. Als je bijvoorbeeld in het eerste niveau ‘Seizoen 2’ hebt 
ingevuld, kan je hier in het tweede ‘dvd 6, afl. 11-13’ opgeven enz. 

 

6. Klik vervolgens op het tabblad 3 Algemene informatie (2) en vul ook deze velden in: 

a. Statistiek: VERPLICHT VELD, dit veld bevat geijkte BIOScodes (zie appendix C). 
Exemplaren met een bepaalde BIOScode worden geteld in een bepaalde 
BIOScategorie. Het is belangrijk om aan elk exemplaar een code te geven. Zoniet 
komt dit exemplaar niet in de statistieken terecht. Als dit je intentie is, geef je het 
exemplaar best de code 99. Deze wordt nooit meegeteld. In appendix vind je een 

volledige lijst van deze codes. Klik op het  en selecteer de juiste BIOScode uit de 
keuzelijst 

b. Prijs: OPTIONEEL VELD, de aankoopprijs van een exemplaar kan opgenomen worden. 
Dit is vereist als je wil dat de aankoopprijs automatisch in de kas van de lezer wordt 
gezet als deze een materiaal verliest en je in de circulatiemodule op de knop 
Verloren klikt (zie handleiding circulatiemodule). Gebruik een punt voor decimalen 
en vul geen muntsoort in. Schrijf bijvoorbeeld ‘19.95’ en niet ‘19,95 euro’ of ‘€ 
19.95’.  
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c. Interne annotatie: OPTIONEEL VELD, voor informatie eigen aan de bibliotheek, zoals 
aanwinsteninformatie, administratieve informatie of een interne nummering van 
dvd’s, cd’s,… aan de balie. Deze annotatie is zichtbaar op het inlevertabblad in de 
circulatiemodule. Als een lezer een materiaal terugbrengt dat een interne annotatie 
heeft, verschijnt deze informatie in het onderste deel van het scherm. 

d. Circulatieannotatie: OPTIONEEL VELD, deze annotatie kan gebruikt worden voor 
bijlagen bij een boek, zoals cd’s en dvd’s. Als deze annotatie wordt ingevuld, 
verschijnt er een pop-up met de ingevulde boodschap bij het uitlenen en inleveren 
van het materiaal in de circulatiemodule. 

e. Opac-annotatie: OPTIONEEL VELD, voor extra informatie over exemplaren die 
zichtbaar moet zijn in de internetcatalogus. Meestal wordt dit veld gebruikt als de 
exemplaren niet in de rekken te vinden zijn, maar aan de balie (‘vraag ernaar aan de 
balie’).  

 

7. Klik tenslotte op Bewaren. 
 

  Standaardwaardes opslaan om routineus typen te voorkomen 

Je hoeft niet per se bij elk exemplaar manueel alle velden in te vullen. Zeker als je 
steeds exemplaren met dezelfde leensoort catalogiseert, is dit tijdrovend en onnodig. 
Je kan de volgende standaardwaardes opslaan: leensoort, processtatus, 
materiaaltype COPY, bezitsannotatie, BIOScode, prijsannotatie, interne annotatie, 
circulatie-annotatie. Maak een nieuw exemplaar aan, vul de velden in en klik op de 
knop Standaarden. Bij de aanmaak van het volgende exemplaar zullen deze velden 
reeds ingevuld zijn. Op deze manier hoef je enkel nog de HOLding link te leggen en 
een barcode in te geven. 
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11.2 Een bestaand exemplaar dupliceren 

Werkwijze 

1. Klik bovenaan in het linkergedeelte van het scherm op de PBS-01 bibliografische beschrijving 
waar je een exemplaar aan wil verbinden. 

 

2. Klik met de linkermuisknop op het plusteken voor PBS50 in de navigatieboom.  

3. Klik met de rechtermuisknop op EXEMPLAREN (ITEMS) en kies Record inladen/creëren. 

 

4. Het tabblad Exemplaren opent zich. Klik in de rechterbovenhoek op de knop Dupliceren. 
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5. In het onderste deelvenster wordt het 1e exemplaar nu gekopieerd. Scan de barcode in. Pas 
ev. de leensoort, de processtatus, de BIOScode en de annotaties aan. Merk op dat enkel de 
opac-annotatie, de circulatie-annotatie en de interne annotatie niet gedupliceerd werden. 

6. Klik op de knop Bewaren. 
 

  Wat betekent een barcode AUTO-….? 

Als je vergeet een barcode in te vullen, zal Aleph een automatische barcode 
genereren. Je wordt dus niet op het ontbreken van de barcode gewezen, maar Aleph 
zal dit oplossen door zelf een barcode aan het exemplaar te geven. Deze barcode 
start met AUTO- gevolgd door een nummer. 

 

  Een exemplaar een tijdelijke locatie geven 

Als je een exemplaar tijdelijk een andere plaatsing wil geven en je wil niet de holding 
aanpassen, kan je ook de plaatsingsgegevens in het exemplaar veranderen. De 
velden deelbibliotheek, collectie en plaatsingsnr. zijn manueel overschrijfbaar. Je 
moet echter ook wel een vinkje zetten naast Tijdelijke locatie. Zo niet wordt de 
informatie uit de holding bij het bewaren van het exemplaar opnieuw opgehaald en 
verdwijnen je aanpassingen.. 
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  Een overzicht van alle knoppen in het tabblad Exemplaar 

Rechtsboven in het tabblad Exemplaar kan je deze knoppen terugvinden: 

 

Nieuw: klik hierop om een nieuw exemplaar aan te maken 

Dupliceren: klik hierop om een exemplaar te kopiëren 

Verwijderen: klik hierop om het exemplaar te verwijderen 

Voeg bij set: als je een exemplaar selecteert en hierop klikt, duw je het door naar een 
persoonlijke set van exemplaren. Je kan hier een onbeperkt aantal exemplaren in 
onderbrengen. Vervolgens kan je de set offline bewerken door in de menubalk te 
klikken op Exemplaren > Exemplarenset offline bewerken. Op deze manier kan je snel 
bewerkingen uitvoeren die anders veel tijd zouden vragen. Je hoeft de wijzigingen 
immers niet exemplaar per exemplaar op te slaan. Als je klaar bent met het 
doorvoeren van de wijzigingen, klik je op de knop Bewaren. De aanpassingen in de 
volledige set worden daardoor in 1 beweging bewaard. 

Etiket-Globale wijzig.-Binden-Rapport vol.-Vernieuwen: niet van toepassing 

 

Rechtsonder in het tabblad Exemplaar kan je deze knoppen terugvinden: 

 

Bewaren: klik hierop om het exemplaar te bewaren 

Standaarden: klik hierop om enkele waardes als default in te stellen 
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Vernieuwen: de gegevens uit de holding worden in het exemplaar overgenomen 

Annuleren: klik hierop om de aanmaak of de wijziging van een exemplaar te 
annuleren 

Meerdere toev.-Stand. abonn.: niet van toepassing 

 

  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 

 

  Filtering van de Exemplarenlijst 

Als er veel exemplaren verbonden zijn aan een bibliografische beschrijving, kan je de 
exemplarenlijst zo filteren dat enkel de exemplaren van je eigen bibliotheek te zien 
zijn.  

Klik hiervoor op de knop . De pop-up Filters exemplarenlijst verschijnt 
op je scherm. Vink hier je eigen bibliotheek aan. Het is mogelijk meer dan 1 
bibliotheek te selecteren, bijv. de hoofdbibliotheek en de filialen. Klik tenslotte op 
Toepassen. De exemplaren van de andere bibliotheken verdwijnen uit de lijst.  

Als je de filter opnieuw wil opheffen, klik je op de knop . 
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12 Exemplaren afvoeren 

 

 

Wanneer je werken uit je collectie afvoert, dien je ze ook uit de catalogus en dus Aleph te 
verwijderen. Zeker moet het exemplaar verwijderd worden. Indien je een lokaal trefwoord 
toevoegde aan de bibliografische beschrijving, wordt dit ook het best geschrapt.  

Alle holdings die door de afvoer van de exemplaren ‘leeg’ (= exemplaarloos) zijn geworden, worden 
door een automatische service eenmaal per week uit de databank verwijderd. Alle bibliografische 
beschrijvingen met de statussen TO BE EXAMINED, VOORLOPIG, PBS en NA TE KIJKEN die door het 
schrappen van de holdings ‘leeg’ (= holdingloos) zijn geworden, worden eveneens verwijderd. Enkel 
Open Vlacc-beschrijvingen worden nooit verwijderd. 

 

Werkwijze 

1. Open de catalografiemodule van Aleph. 

2. Scan bovenaan het scherm in de Exemplaarwerkbalk de barcode in van het exemplaar dat je 
wil afvoeren. 

 

3. In de Exemplarenlijst verschijnt een overzicht van alle exemplaren die aan dezelfde 
bibliografische beschrijving hangen als het exemplaar dat je zonet opzocht. Het exemplaar 
dat je opzocht, is geselecteerd (= blauw opgelicht). 

 

4. Klik rechts op het scherm op de knop Verwijderen. 

5. Antwoord Ja op de vraag of u zeker bent dat u het exemplaar wil verwijderen. 
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6. Klik op het icoon  rechts bovenaan op het scherm. 

 

7. De bibliografische beschrijving wordt geopend in het tabblad Records. 

 

8. Als je lokale trefwoorden toevoegde aan de bibliografische beschrijving, verwijder je deze 
door binnen de beschrijving op het veld 690 met de indicatoren van je bibliotheek te klikken 
en vervolgens in de menubalk te kiezen voor Editeren > Verwijderen > Veld(en) verwijderen 
(of gebruik de sneltoets Ctrl+F5). 

9. Bewaar de bibliografische beschrijving. 
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13 Tijdschriften catalogiseren 

 

 

13.1 Het recentste nummer van een tijdschrift invoeren 

Tijdschriftnummers zijn een typevoorbeeld van exemplaren die je het best kan catalogiseren door 
een reeds bestaand exemplaar te dupliceren en lichtjes te wijzigen. De gegevens verschillen immers 
maar een klein beetje van elkaar (jaargang en nummer).  

Werkwijze 

1. Zoek de bibliografische beschrijving van het tijdschrift op. Zodra je het gevonden hebt, klik je 
op de knop Exemplaren (niet op Catalogiseren!).  

 

OF haal een recent exemplaar van het tijdschrift uit de rekken en scan de barcode in in de 
Exemplarenwerkbalk. 

 

2. Het tabblad Exemplaren opent zich.  

3. Selecteer een recent ingevoerd nummer van het tijdschrift (als dat nog niet het geval is) en 
klik in de rechterbovenhoek op de knop Dupliceren. 
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4. In het onderste deelvenster wordt het geselecteerde exemplaar nu gekopieerd. Scan de 
barcode in. Verander de info over jaargang en het tijdschriftnummer in de bezitsannotatie. 
Merk op dat enkel de opac-annotatie, de circulatie-annotatie en de interne annotatie niet 
gedupliceerd werden. 

5. Klik op de knop Bewaren. 
 

 

13.2 Meerdere tijdschriftnummers uit 1 jaargang bundelen  

Je behoudt één nummer van de jaargang in Aleph en verandert de bezitsannotatie ervan, zodat deze 
informatie geeft over de gehele jaargang in plaats van over het specifieke exemplaar. Alle andere 
nummers verwijder je uit de databank. 

Werkwijze 

1. Zoek een tijdschriftnummer binnen de jaargang op door de barcode in te scannen in de 
Exemplarenwerkbalk. 

 

2. Verwijder alle exemplaren binnen de jaargang behalve één. Selecteer daarvoor alle 
nummers (exemplaren) die je wilt verwijderen door te klikken op het eerste in de rij en 
vervolgens op de laatste terwijl je de SHIFT-toets ingedrukt houdt. 
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3. Er verschijnt een pop-up op het scherm waarin om de bevestiging van de verwijdering wordt 
gevraagd. 

 

4. Klik op Ja. 

5. Verander in de bezitsannotatie van het resterende exemplaar alle informatie over de 
jaargang. Bijv. jaargang 2012, nummer 1 wordt jaargang 2012. 

6. De barcode van dit ene exemplaar wordt nu de barcode van de gebundelde jaargang. Je kan 
eventueel een nieuwe barcode toekennen door de bestaande te overschrijven. 

7. Klik op Bewaren. 
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14 Wisselcollecties in- en afvoeren 

 

 

De wisselcollecties van de provincie Vlaams-Brabant werden opgenomen in de bibliografische 
databank van het provinciaal bibliotheeksysteem. Voor de bibliotheken die lid zijn van het 
bibliotheeknet Vlaams-Brabant, brengt dit een aantal belangrijke voordelen met zich mee.  

1. Alle bibliografische beschrijvingen van de exemplaren in de wisselcollecties zijn opzoekbaar 
geworden in de Alephclient en kunnen gebruikt worden in de bibliotheek. Dit betekent dat 
de werkwijze voor de OpenVlacc-beschrijvingen vanaf nu ook geldt voor de wisselcollecties. 
Er moeten m.a.w. geen voorlopige bibliografische beschrijvingen meer gemaakt worden voor 
de wisselcollecties, maar enkel nog holdings en exemplaren aan de juiste beschrijvingen 
gehangen.  

2. De exemplaren van de wisselcollecties zijn allen voorzien van een barcode en een RFID-tag 
die in de bibliotheken kunnen gebruikt worden, zonder risico op overlap met de barcodes die 
de SBB-leden van de provincie hanteren. Er moeten in de bibliotheek dus geen barcodes 
gereserveerd worden voor de wisselcollecties of er moet geen prefix voor de barcode gezet 
worden om deze uniek te maken. Hoe hebben we dit gerealiseerd? De barcodes die op de 
exemplaren kleven worden door het SBB-team gebruikt met een prefix 0, waardoor 
bibliotheken de zuivere barcode kunnen inscannen. De RFID-tags werden reeds 
geconverteerd zonder prefix, maar worden best voor het uitlenen nog eens 
geherconverteerd. 

3. De exemplaren van de wisselcollecties zijn niet zichtbaar in de publiekscatalogus zolang er 
geen holding aanhangt van een bibliotheek. M.a.w., een gebruiker kan de exemplaren van de 
wisselcollecties, die niet in het bezit zijn van een bibliotheek maar in het provinciegebouw 
staan, niet opzoeken in de publiekscatalogus, aangezien hij of zij deze ook niet zelf kan 
ontlenen in het provinciegebouw. Pas als een bibliotheek de wisselcollectie op de rekken 
heeft staan, en er holdings en exemplaren van die bibliotheek aan de bibliografische 
beschrijvingen hangen, zal een gebruiker de exemplaren kunnen opzoeken en een plaatsing 
terugvinden binnen de bibliotheek.  

4. Via de Aleph-client kan er een lijst opgevraagd worden van de inhoud van een bepaalde 
wisselcollectie zodat een bibliotheek deze kan evalueren alvorens de wisselcollectie te 
reserveren. 

 

Om de wisselcollecties tijdelijk uitleenbaar te maken in de eigen bibliotheek, moeten er een aantal 
stappen doorlopen worden: 

1. Opzoeken van de bibliografische beschrijvingen 

2. Een holding en exemplaar aan de bibliografische beschrijvingen hangen � vanaf nu is de 
wisselcollectie zichtbaar in de publiekscatalogus als onderdeel van de eigen collectie van de 
bibliotheek. Bovendien kan ze door het toekennen van een leensoort binnen het exemplaar 
uitgeleend worden. 

3. Herconverteren van de RFID-tags 

4. Uitlenen van de exemplaren aan de gebruikers. 
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5. Na 5 maanden alle exemplaren inleveren (ev. gebruikers rappeleren). 

6. De exemplaren en de holdings die je zelf aanmaakte verwijderen in de databank � als je dit 
niet doet, blijft de wisselcollectie opzoekbaar in de publiekscatalogus en zullen gebruikers 
dus blijven veronderstellen dat de exemplaren in de bibliotheek te vinden zijn 

 

 

 

14.1 Opzoeken van de bibliografische beschrijvingen 

Alle exemplaren van alle wisselcollecties van de provincie werden opgenomen in de databank. Van 
elk exemplaar moet je dus een bibliografische beschrijving kunnen terugvinden.  

Je kan deze zoeken op verschillende manieren: ISBN, EAN, titel, auteur,… maar zoeken op barcode zal 
het snelst het juiste resultaat opleveren: 

Werkwijze 
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1. Open de catalografiemodule van Aleph. 

2. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

3. Klik op Zoeken en daarbinnen op Gecombineerd zoeken.  

4. Kies voor de databank PBS.  

5. Kies voor de index Barcode. 

 

6. Typ manueel een 0 (nul) in dit veld en scan vervolgens de barcode van het exemplaar in.  

7. Je wordt automatisch doorverwezen naar het tabblad Tonen. Bovenaan staat een overzicht 
van de bibliografische beschrijvingen binnen je zoekresultaat. Dit zal er steeds maar 1 
kunnen zijn, aangezien er slechts 1 exemplaar over de opgezochte barcode beschikt. Als je 
deze selecteert, verschijnt onderaan de volledige bibliografische beschrijving. De 
plaatsingsgegevens staan aangegeven op het einde van de bibliografische beschrijving. De 
wisselcollecties van de provincie worden als volgt aangeduid location PRO | PROWI 
bibliotheek Provincie, collectie Provinciale wisselcollectie. 

 

8. Klik rechts op het scherm op de knop Catalogiseren. 

 

 

 

 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  91 

 

14.2 Wisselcollectie opzoekbaar maken in de internetcatalogus als 
onderdeel van de eigen collectie en deze uitlenen aan de eigen 
gebruikers  

De wisselcollectie is zichtbaar in de internetcatalogus als onderdeel van de eigen bibliotheekcollectie 
zodra er een holding en exemplaar van de eigen bibliotheek aan de bibliografische beschrijving 
gehangen wordt. Bovendien kan ze door het toekennen van een leensoort binnen het exemplaar 
uitgeleend worden aan de gebruikers. 

Werkwijze 

1. Voeg in de bibliografische beschrijving een lokaal trefwoord toe van je eigen bibliotheek als 
je dit nodig acht (veld 690, met de indicatoren van je bibliotheek). 

2. Maak een holding en een exemplaar van de eigen bibliotheek aan.  

a. Holding: vul in veld 852 de deelbibliotheek, collectie, subcollectie, ZIZO, signatuur  
en/of SISO in naar keuze (veld 852, subvelden bc9k2h) 

b. Exemplaar: 

i. Barcode: je kan de barcode die reeds op het exemplaar hangt, inscannen. Je 
hoeft geen barcodes van de bibliotheek te gebruiken of de barcode die op 
het exemplaar hangt, prefixen om deze uniek te maken. 

ii. Leensoort: naar keuze, afhankelijk van het uitleenreglement van de 
bibliotheek 

iii. Statistiek: vul de BIOS-code 13 of 14 in. 13 = wisselcollectie gedrukte 
materialen, 14 = wisselcollectie AVM 

3. Leen de exemplaren uit aan de gebruikers. 

 

 

14.3 Wisselcollectie afvoeren 

Na het verstrijken van de gereserveerde termijn moet de wisselcollectie opnieuw in het 
provinciegebouw belanden. Op dit moment is het belangrijk dat je ook alle sporen van de 
wisselcollectie die je naliet in Aleph, opnieuw verwijdert (= lokale trefwoorden verwijderen en 
holding en exemplaar afvoeren). Zoniet, blijft de wisselcollectie opzoekbaar in de publiekscatalogus 
als onderdeel van de eigen bibliotheekcollectie en zullen gebruikers dus blijven veronderstellen dat 
de exemplaren in de bibliotheek te vinden zijn. 

Werkwijze 

1. Open de catalografiemodule van Aleph. 

2. Scan bovenaan het scherm in de Exemplaarwerkbalk de barcode in van het exemplaar dat je 
wil afvoeren. 
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3. In de Exemplarenlijst verschijnt een overzicht van alle exemplaren die aan dezelfde 
bibliografische beschrijving hangen als het exemplaar dat je zonet opzocht. Het exemplaar 
dat je opzocht, is geselecteerd (= blauw opgelicht). 

 

4. Klik rechts op het scherm op de knop Verwijderen. 

5. Antwoord Ja op de vraag of u zeker bent dat u het exemplaar wil verwijderen. 

 

6. Klik op het icoon  rechts bovenaan op het scherm. 

 

7. De bibliografische beschrijving wordt geopend in het tabblad Records. 
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8. Als je lokale trefwoorden toevoegde aan de bibliografische beschrijving, verwijder je deze 
door binnen de beschrijving op het veld 690 met de indicatoren van je bibliotheek te klikken 
en vervolgens in de menubalk te kiezen voor Editeren > Verwijderen > Veld(en) verwijderen 
(of gebruik de sneltoets Ctrl+F5). 

9. Bewaar de bibliografische beschrijving. 

 

 

14.4 De volledige inhoud van een wisselcollectie bekijken  

Als je niet zeker weet of het de moeite waard loont een wisselcollectie te reserveren, of als je wil 
controleren of je de wisselcollectie volledig terug in je bezit hebt alvorens deze naar het 
provinciegebouw te brengen, kan je in de Alephclient de inhoud van deze wisselcollectie bekijken. 

Elke wisselcollectie beschikt over een holding van de Provincie Vlaams-Brabant. Het veld 852 in deze 
holding is als volgt opgebouwd: 

1. 852 subveld b: PRO = bibliotheek Provincie Vlaams-Brabant 

2. 852 subveld c: PROWI = collectie Provinciale wisselcollectie 

3. 852 subvelden 9k: subcollecties = naam van de verschillende wisselcollecties bijv. 
wisselcollectie Fit en gezond 3 

4. 852 subveld 2: ZIZOcode 

5. 852 subveld h: SISO of signatuur 
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De subcollecties opzoeken is dus de manier bij uitstek om in de Alephclient na te gaan welke 
wisselcollecties er bestaan en wat de inhoud ervan is. 

Werkwijze 

1. Open de catalografie- of de circulatiemodule van Aleph. 

2. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

3. Klik op Bladeren.  

4. Kies voor de databank PBS.  

5. Kies voor de index Plaatsingsnr subcoll (9k, SSS). 

6. Geef als begintekst de waarde PRO in. 

 

7. Druk op Enter. 

8. Je verkrijgt een alfabetische lijst van alle subcollecties = alle wisselcollecties van de 
provincie. 
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9. Als je een subcollectie selecteert (= blauw doen oplichten) en je klikt vervolgens op de knop 

 rechts op het scherm, verschijnt er in het tabblad Tonen dadelijk een lijst van 
alle exemplaren binnen deze wisselcollectie. 
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15 Subcollecties als handig hulpmiddel voor 
collectiemanagement 

 

 

Een holding is in veld 852 als volgt opgebouwd: 

1. 852 subveld b: code van de bibliotheek 

2. 852 subveld c: code van de overkoepelende collectie 

3. 852 subvelden 9k: subcollecties, de code staat in subveld 9, de verwoording staat in subveld 
k 

4. 852 subveld 2: ZIZOcode 

5. 852 subveld h: SISO of signatuur 

 

 

Subcollecties worden gemaakt per specifiek collectie-onderdeel van de bibliotheek. In die zin 
vormen ze een handige invalshoek voor collectiemanagement. Een lijst o.b.v. een subcollectie is een 
lijst van alle bibliografische beschrijvingen in een bepaald collectie-onderdeel. Je kan deze lijsten 
gebruiken om er uitleencijfers van te verkrijgen (zie handleiding services). Je kan bij het verplaatsen 
van een collectie-onderdeel de verwoording van de subcollectie eenvoudig laten veranderen door de 
PBS-helpdesk. Bovendien kan je zelf nieuwe subcollecties maken. 

Het is heel belangrijk dat een subcollectie uniek is. 2 identieke subcollecties met een lichtelijk andere 
schrijfwijze zouden niet mogen voorkomen, bijv. KEEVWRO Volwassenen romans en KEEVWRO 
Volwassenen roman. Dit is nefast voor collectiemanagement. Om inzicht te verkrijgen in het 
collectie-onderdeel volwassenen romans moet je in dit geval immers al 2 lijsten maken i.p.v. 1. Je kan 
dit vermijden door bij het catalogiseren van een holding steeds de index te gebruiken die 
gespecifieerd staat in het hoofdstuk over het maken van een holding. Als het probleem zich heeft 
voorgedaan, kan je de verwoording van de foutieve subcollectie veranderen, zodat deze verdwijnt uit 
de index.  

 

 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  97 

 

15.1 De inhoud van een subcollectie bekijken 

Werkwijze 

1. Open de catalografie- of de circulatiemodule van Aleph. 

2. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

3. Klik op Bladeren.  

4. Kies voor de databank PBS.  

5. Kies voor de index Plaatsingsnr subcoll (9k, SSS). 

6. Geef als begintekst de code van je eigen bibliotheek in. Bijv. WEM, KEE, KOB,… 

 

7. Druk op Enter of klik op Start. 

8. Je verkrijgt een alfabetische lijst van alle subcollecties van je bibliotheek.  
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9. Als je doorheen deze lijst bladert, kan je de onterecht dubbele subcollecties opsporen. 

10. Als je een subcollectie selecteert (= blauw doen oplichten) en je klikt vervolgens op de knop 

 rechts op het scherm, verschijnt er in het tabblad Tonen dadelijk een lijst van 
alle exemplaren binnen deze wisselcollectie. 

 

 

15.2 Een nieuwe subcollectie aanmaken 

Als er zich wijzigingen voordoen in de fysieke opstelling in de bib, of als je een nieuw collectie-
onderdeel wil aanbieden, kan je zelf een nieuwe subcollectie creëren.  

Werkwijze 

1. Zoek een exemplaar op dat je in de nieuwe subcollectie wil onderbrengen.  

2. Open de bibliografische beschrijving ervan en maak een holding aan. Als het exemplaar al 
een holding heeft, open je deze holding. 

3. Als er al een holding bestaat, klik je hierbinnen op veld 852 en druk je daarna op de 
toetsencombinatie ctrl-F5 om het veld 852 te verwijderen. Je wil immers een andere 
plaatsing aan het exemplaar geven.   

4. Druk op F5 en voeg een (nieuw) veld 852 toe in de nieuwe of bestaande holding. 

5. Vul alle subvelden in die van toepassing zijn op deze holding, zoals beschreven werd in 
hoofdstuk 10. Kies echter nog geen subcollectie uit de index. Deze stap moet je even 
overslaan. 

 

6. Zet de cursor in subveld 9 en vul hier een nieuwe subcollectiecode in. Vergewis je ervan dat 
deze code nog niet bestaat! 

7. Zet de cursor in subveld k en vul hier de verwoording in van de subcollectie. Vergewis je 
ervan dat ook deze verwoording nog niet bestaat! 
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8. Als het exemplaar nog geen holding had, kan je ev. nog een veld 541 toevoegen door op F5 
te drukken.  

9. Bewaar het record door op het pictogram  rechtsboven op het scherm te klikken (of via de 
toetsencombinatie Ctrl+L).  

 

10. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Op de server en lokale schijf bewaren.   

 

11. Klik op Doorgaan. 

12. De subcollectie werd toegevoegd aan de index en zal bij het aanmaken van een volgende 
holding in de keuzelijst verschijnen. 
 

   
  



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  100 

 

16 Databankonderhoud: wat?, wie?, hoe?… and beyond! 

 

 

16.1 Wat houdt databankonderhoud in? 

Het achtergrondbestand van PBS wordt gevormd door de Open Vlacc-beschrijvingen. Daarnaast 
zitten er een hoop 'bibliotheekeigen' beschrijvingen in. Het geheel is een dynamisch gegeven. 

De PBS-eigen bibliografische beschrijvingen zijn te herkennen aan bepaalde statussen. Aan de hand 
van deze statussen kan bepaald worden of en hoe er opgeschoond moet worden.  

Uiteraard zal elke bibliotheek haar steentje moeten bijdragen aan het ‘proper’ houden van de PBS-
catalogus. Het is belangrijk dat elke bibliotheek de eigen bibliografische beschrijvingen met de 
statussen TO BE EXAMINED, VOORLOPIG en NA TE KIJKEN met enige regelmaat opschoont. 

16.1.1 De status TO BE EXAMINED 

Deze status wordt automatisch gegeven aan records die tijdens de conversie niet gekoppeld konden 
worden aan een OpenVlacc-beschrijving en die via databankonderhoud manueel moeten 
gecontroleerd worden.  

 

1. Indien er toch een Open Vlacc-beschrijving bestaat – of een PBS-beschrijving van betere 
kwaliteit - moeten de holdings en exemplaren onder de TO BE EXAMINED-beschrijving 
verhangen worden naar de OpenVlacc-beschrijving.  

2. Indien er geen Open Vlacc-beschrijving of een PBS-beschrijving van betere kwaliteit bestaat, 
moet de TO BE EXAMINED beschrijving ev. aangevuld/verbeterd worden. De status verander 
je daarna van TO BE EXAMINED naar PBS. 

16.1.2 De status VOORLOPIG 

Deze status wordt gegeven aan de minimale voorlopige beschrijvingen die PBS-bibliotheken maken 
als er geen OpenVlacc-beschrijving kan gevonden worden. Het is de bedoeling dat deze automatisch 
gekoppeld worden aan een Open Vlacc-beschrijving o.b.v. de identificatienummers (ISBN/EAN/…) Dit 
gebeurt echter niet altijd. Na verloop van tijd moeten de resterende beschrijvingen met deze status 
gecontroleerd worden.  

 

1. Indien er toch een OpenVlacc-beschrijving bestaat – of een PBS-beschrijving van betere 
kwaliteit - moeten de holdings en exemplaren onder de VOORLOPIG-beschrijving verhangen 
worden naar de OpenVlacc-beschrijving.  

2. Indien er geen Open Vlacc-beschrijving of een PBS-beschrijving van betere kwaliteit bestaat, 
moet de VOORLOPIG beschrijving vervolledigd worden. De status verander je daarna van 
VOORLOPIG naar PBS. 
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16.1.3 De status NA TE KIJKEN 

Alle bibliografische beschrijvingen die voor 2010 de status VOORLOPIG hadden, kregen in 2010 de 
status NA TE KIJKEN. De workflow voor deze beschrijvingen is hetzelfde als voor deze met de status 
VOORLOPIG. Het verschil is de mate van prioriteit waarin het databankonderhoud dient te gebeuren. 
De beschrijvingen met de status NA TE KIJKEN zijn ouder, worden misschien ondertussen al 
afgevoerd en zijn in die zin minder dringend te controleren. De status VOORLOPIG wordt gegeven 
aan nieuwe invoer. Als er een keuze moet gemaakt worden, is het vooral belangrijk dat de recente 
invoer zo snel mogelijk opgeschoond wordt.  

 

1. Indien er toch een OpenVlacc-beschrijving bestaat – of een PBS-beschrijving van betere 
kwaliteit - moeten de holdings en exemplaren onder de VOORLOPIG-beschrijving verhangen 
worden naar de OpenVlacc-beschrijving.  

2. Indien er geen Open Vlacc-beschrijving of een PBS-beschrijving van betere kwaliteit bestaat, 
moet de VOORLOPIG beschrijving vervolledigd worden. De status verander je daarna van 
VOORLOPIG naar PBS. 

16.1.4 De status PBS 

Deze status wordt gegeven aan de records die reeds gecontroleerd werden via databankonderhoud 
en waar geen passende OpenVlacc-beschrijving voor gevonden werd. Ze krijgen deze status om te 
vermijden dat de records steeds opnieuw opduiken in de lijsten van de records met de statussen TO 
BE EXAMINED, VOORLOPIG of NA TE KIJKEN. Databankonderhoud voor deze beschrijvingen is 
uiteraard niet meer nodig. 

 

16.1.5 Restfractie van statussen 

Ook is er nog een restfractie speciale statussen die aangeven dat het om een 'oneigenlijke' 
beschrijving gaat. Beschrijvingen met deze status hebben geen goede kwaliteit, waardoor je hier best 
geen holdings of exemplaren aan koppelt.   

1. TOETS was een tijdelijke status voor bladmuziek in Londerzeel 

2. CIRC-CREATED is een status die automatisch toegekend wordt bij 'noodcatalografie' aan de  
uitleenbalie.  

3. PRECAT en MODEL zijn statussen die gebruikt worden door Open Vlacc 

4. SUPPRESSED is een status die kan gegeven worden aan bibliografische beschrijvingen die je 
niet wil opzoekbaar maken in de internetcatalogus 

 

 

16.2 Hoe verloopt het databankonderhoud? 

Een belangrijke stelregel is uiteraard dat zo goed mogelijk catalogiseren, databankonderhoud kan 
vermijden. Als er een nieuwe (en dus voorlopige) beschrijving gemaakt wordt, dient daarin zorgvuldig 
ISBN, EAN of ander standaardnummer van de bron opgenomen te worden. Ook jaar van uitgave 
moet - zowel in veld 008 als in veld 260$$c - correct ingevuld te worden. Titel en auteur kunnen 
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worden afgecheckt via de index (F3). Op deze manier verhoogt de kans dat de automatische 
koppeling aan een Open Vlacc-beschrijving o.b.v. de identificatienummers (ISBN/EAN/…) optimaal 
verloopt. 

Als databankonderhoud nodig is, zijn hier verschillende stappen in te onderscheiden: 

1. Eerst en vooral moet je lijsten opmaken van alle bibliografische beschrijvingen met de 
statussen TO BE EXAMINED, VOORLOPIG en NA TE KIJKEN 

2. Het is belangrijk om voor elk exemplaar op deze lijsten na te gaan of er een Open Vlacc-
beschrijving of een PBS-beschrijving van betere kwaliteit bestaat.  

3. Als dat het geval is, moet je de holding(s) en de exempla(a)r(en) van je eigen bibliotheek 
verslepen naar de correcte beschrijving. 

4. Als je merkt dat er ook holdings en exemplaren van collega-bibliotheken verbonden zijn met 
de foutieve beschrijving, kan je hen hiervan verwittigen via het triggersysteem 

5. Als er geen Open Vlacc-beschrijving of een PBS-beschrijving van betere kwaliteit bestaat, 
moet je de beschrijving verbeteren of vervolledigen. De status VOORLOPIG, TO BE EXAMINED 
of NA TE KIJKEN verander je naar PBS.    
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17 STAPPEN 1 en 2 Databankonderhoud: lijsten opmaken 
van beschrijvingen met een bepaalde status en deze 

beschrijvingen vergelijken met andere beschrijvingen 

 

 

17.1 Lijsten opmaken van beschrijvingen met een PBS-eigen status 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Zoeken en daarbinnen op Gecombineerd zoeken.  

3. Je moet via het pictogram  een databank kiezen waarbinnen je zal zoeken en een index.  

a. Databank: je kiest het best de databank van je eigen bibliotheek. Op deze manier 
verkrijg je alle exemplaren die in je eigen collectie opgenomen zijn.  

b. Index: kies voor de index Status. Vul als zoekterm 1 van de PBS-eigen statussen in 
waarvan je een lijst bibliografische beschrijvingen wil verkrijgen: voorlopig, na te 

kijken, to be examined of pbs. 

 

4. Klik op OK of druk op Enter. Het aantal resultaten verschijnt in het onderste deel van het 
scherm. 

 

Als je een combinatie wil maken van een status met een ander gegeven, zoals bijv. de subcollectie, 
kan je ook een zoekopdracht doen via CCL. Zie hiervoor de handleiding bij het Zoeken in Aleph. 

Voorbeelden van CCL zoekopdrachten zijn: 
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wli=lon* and wst=voorlopig 

wli=zav* and wst=to be examined and wcl=zavvf 

wli=zou and wst=na te kijken and sss=zouvnf* 

 

 

17.2 Beschrijvingen vergelijken met andere beschrijvingen 

Het is belangrijk om voor elk exemplaar op deze lijsten na te gaan of er een Vlacc-beschrijving of een 
PBS-beschrijving van betere kwaliteit bestaat. Als dat zo is, kan je je holding en exemplaar verhangen 
naar deze “betere” beschrijving (zie stap 3). Zo nee, kan je de beschrijving vervolledigen (zie stap 5). 

We moeten dus onze beschrijving vergelijken met mogelijk “betere” beschrijvingen. 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Dubbelklik op je lijst met zoekresultaten. Je wordt doorverwezen naar de submap Tonen, 
waar je door je resultaten kan scrollen. Selecteer er één en klik op Catalogiseren. Deze 
beschrijving wordt geopend in het tabblad Records. 

3. Klik op Werkblad splitsen    in de rij pictogrammen rechtsboven. Dit laat je toe om twee 
beschrijvingen naast elkaar te openen, zodat je ze goed kan vergelijken en overzichtelijk aan 
de records kan werken. 

 

4. Klik op Record controleren    in de rij pictogrammen rechtsboven. Hiermee controleer je 
of het ISBN of EAN in de huidige beschrijving ook nog in een andere beschrijving voorkomt. In 
het onderste deelvenster wordt het tabblad Meldingen geactiveerd en krijg je de 
‘foutboodschappen’ te zien. Ga verder op basis van de getoonde boodschap. 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  105 

 

a.  ‘Het veld 020 met de tekst (…) is een dubbele ingang in het INDEX bestand.’ 

Dat betekent dat er een record met dezelfde ISBN gevonden is. Open dit record door 
op de boodschap te dubbelklikken of door ze te selecteren en op de knop Gerelat. 
doc. te klikken. 

b. ‘Het veld 024 met de tekst (…) is een dubbele ingang in het INDEX bestand.’ 

Dat betekent dat er een record met dezelfde EAN gevonden is. Open dit record door 
op de boodschap te dubbelklikken of door ze te selecteren en op de knop Gerelat. 
doc. te klikken. 

c. ‘Er werden meer dan 5 dubbele ingangen gevonden in het INDEX bestand.’ 

Er kunnen meerdere lijntjes met dezelfde boodschap voorkomen. Elk lijntje staat 
voor een ander record waarin het bewuste veld dubbel voorkomt. Indien het om 
meer dan 5 records gaat, worden ze niet allemaal getoond en kan je ze dus ook niet 
allemaal aanklikken/openen. Keer in dat geval terug naar het tabblad Zoeken en 
zoek het ISBN of EAN via Standaardnummers op om de lijst met gelijkaardige 
beschrijvingen te verkrijgen. Je kan de gevonden beschrijvingen doorduwen naar het 
tabblad Records door ze te selecteren en op Catalogiseren te klikken. 

5. Indien er na het klikken op de knop Record controleren    geen foutboodschap voorkomt 
in de lijst, moet je zelf een zoekopdracht uitvoeren naar een gelijkaardige titel.  

a. Plaats de cursor ergens in veld 245 en klik op F3.  

 

b. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de naam Ingang in databank: PBS01 – 
code TIT. Dit is de titelindex. Achter de titel wordt telkens de materiaalsoort 
vermeld. Indien er meerdere bibliografische beschrijvingen zitten achter eenzelfde 
titel, kan je met de knop Bekijk docum. een lijst daarvan openen.  

 

c. Indien niet meteen duidelijk is welke bibliografische beschrijving je moet kiezen, kan 
je een overzicht van de erin voorkomende velden en hun inhoud openen met de 
knop Volledig record.  
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d. Je kan ook de andere bibliografische beschrijvingen in de lijst op deze manier 
bekijken via de knoppen Vorig record en Volgend record.  

 

e. Als je de gewenste beschrijving gevonden hebt, kan je deze openen met de knop 
Selecteren. Als je deze niet vindt, moet je de pop-up(s) sluiten met de knop 
Annuleren of  . 

f. Als je geen gepaste titel vindt via F3, ga dan naar het tabblad Zoeken en zoek op 
auteur,… naar een gelijkaardige beschrijving. Je kan de gevonden beschrijvingen 
doorduwen naar het tabblad Records door ze te selecteren en op Catalogiseren te 
klikken. 

5. Controleer of de hierboven gevonden beschrijving met dubbele ISBN/EAN/titel/auteur/… een 
Vlacc-beschrijving is of eventueel een PBS-beschrijving van betere kwaliteit. Een Vlacc-
beschrijving herken je aan: 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

  107 

 

a. De catalografische bron (MARC-veld 040) bevat de term ‘Vlacc’. 

b. Er komen typische Vlacc-velden voor in de beschrijving, zoals doelgroep (veld 521), 
originele versie (veld 534), originele taal (veld 041), tref- of themawoorden en genres 
(veld 650),... 

c. De status (veld STA) is niet VOORLOPIG, TO BE EXAMINED, NA TE KIJKEN of PBS. 

6. Indien er meerdere Vlacc-beschrijvingen zijn met eenzelfde ISBN of EAN, dan zal het jaar van 
uitgave (velden 008 en 260) verschillen. Vergelijk dus ook het jaar van uitgave met dat in de  
te verbeteren bibliografische beschrijvingen. Als geen enkele Vlacc-beschrijving hetzelfde 
jaar van uitgave heeft als de te verbeteren bibliografische beschrijving, kan je er eventueel 
voor opteren om je beschrijving toch te koppelen aan de Vlacc-beschrijving met een jaar van 
uitgave dat in de buurt ligt. Dit zal vooral mogelijk zijn bij fictie. Bij non-fictie zal een recenter 
jaar van uitgave vaak gelijkstaan met een vernieuwde, aangepaste uitgave. 
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18 STAP 3 Databankonderhoud: verhangen van holdings 
en exemplaren 

 

 

Aleph biedt de mogelijkheid om in één beweging holding en exemplaar van de foute bibliografische 
beschrijving naar de correcte beschrijving (of simpelweg de Open Vlacc-beschrijving of PBS-
beschrijving van betere kwaliteit) te verhangen. Hierbij wordt de uitleenhistoriek van het betrokken 
exemplaar mee verhuisd en gaat er dus geen circulatie-informatie verloren. 

Een - kleine - uitzondering hierop zijn exemplaren waar een bestelling aan hangt. Daar moet eerst 
het exemplaar losgekoppeld worden en samen met de bestelling versleept, waarna ook de holding 
versleept kan worden. Tenslotte moet dan het exemplaar weer vastgekoppeld worden aan de 
holding. Dit geldt uiteraard alleen voor bibliotheken die werken met de acquisitiemodule van Aleph. 

 

 

18.1 Een holding en exemplaar verhangen, zonder bestelling 

Werkwijze 

1. Zoek beide bibliografische beschrijvingen op waartussen je de holding en eventuele 

exempla(a)r(en) wilt verhangen. Maak beide zichtbaar via de functie Werkblad splitsen . 

2. Klik op het icoon Navigatieboom  .  

3. Van beide beschrijvingen wordt nu niet meer de MARC21-code getoond, maar wel de 
navigatieboom 

 

4. Klik op de holding die je wil verslepen met de linkermuisknop en versleep deze naar de 
knoop PBS01 van de correcte beschrijving (Dus NIET naar de knoop 'PBS50' slepen!). 
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5. In een pop-up wordt je om bevestiging voor de verplaatsing van het exemplaar/item 
gevraagd. Klik op Ja.  

 

6. In een pop-up wordt je gemeld dat de verplaatsing van de holding en het exemplaar 
succesvol was. 

 

 

Opmerking: Wijzig NOOIT de barcode of de deelbibliotheek direct na het verslepen! Hierdoor zal de 
link tussen het exemplaar en zijn (uitleen)historiek onherroepelijk verloren gaan. Als je toch barcode 
en/of deelbibliotheek wilt wijzigen, wacht dan 24 uren om dat te doen. (Elke nacht draait er een 
service om de link te bestendigen.) 

 

Opmerking: Als je een exemplaar versleept  waarvoor leengeld aangerekend wordt en dat op dit 
moment uitgeleend is, dan wordt er een 2e keer leengeld aangerekend voor de betrokken 
gebruiker. Kijk daarom zeker bij cd’s en dvd’s na of er geen onterecht toegekend leengeld moet 
kwijtgescholden worden: 
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1. Als er in de Exemplarenlijst in de kolom Aantal ontleningen een asterisk staat achter het 
cijfer bij het verhangen exemplaar, dan is het uitgeleend.  

 

2. Klik in dat geval in het linkerdeelvenster van het tabblad Exemplaren op het bolletje voor [2] 
Overzicht zodat deze optie geselecteerd wordt. 

 

3. Klik vervolgens in het rechterdeelvenster op de knop Circulatie. De circulatiemodule wordt 
geopend. Je komt dadelijk op de Exemplarenlijst terecht. Het verhangen exemplaar is blauw 
geselecteerd. 

4. In de kolommen Lezersnr., Barcode en Lezersnaam vind je de identiteit van de lener terug.   
Je kan de barcode of het lezersnummer gemakkelijk kopiëren door erop te klikken zodat 
enkel dit gegeven blauw belicht wordt, en de toetsencombinatie Ctrl+C te gebruiken. 
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5. Ga naar het tabblad Lezers , ga in de lezersbalk staan en plak het gekopieerde nummer 
hierin d.m.v. de toetsencombinatie Ctrl+V. 

6. Scheld eventueel onterecht leengeld kwijt. 

 

 

18.2 Een holding en exemplaar verhangen, met bestelling 

Deze workflow is iets complexer aangezien de bestelling die vasthangt aan het exemplaar, eerst 
losgekoppeld moet worden van de holding en er nadien opnieuw aan gekoppeld moet worden. 
Bovendien is er een verschil tussen het verslepen van een holding/exemplaar naar een 
bibliografische beschrijving binnen de eigen administratieve databank of erbuiten.  

De bibliotheek Leuven behoort tot de administratieve databank PBS51, alle andere bibliotheken 
maken deel uit van PBS50.  

Bijv. Het verslepen van een holding/exemplaar van Zaventem naar een beschrijving van Leuven zal 
enigszins anders verlopen dan het verslepen van een holding/exemplaar van Zaventem naar een 
beschrijving van Kortenberg.  

18.2.1 Binnen de eigen administratieve databank 

Bijv. een exemplaar met bestelling moet van een beschrijving van Zaventem naar een beschrijving 
van Vilvoorde verhangen worden. 

Werkwijze 

1. Zoek beide bibliografische beschrijvingen op waartussen je de holding en eventuele 

exempla(a)r(en) wilt verhangen. Maak beide zichtbaar via de functie Werkblad splitsen  . 

2. Klik op het icoon Navigatieboom  .  

3. Van beide beschrijvingen wordt nu niet meer de MARC21-code getoond, maar wel de 
navigatieboom. De bestelling is zichtbaar onder PBS50 > bestellingen. 
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4. Om exemplaren met een bestelling te kunnen verhangen, moet eerst het exemplaar 
losgekoppeld worden van de holding: 

a. Ga naar het exemplaar door te dubbelklikken op de barcode in de navigatieboom op 
het linkerdeel van het scherm. 

  

b. Je bent nu in het tabblad Exemplaren beland. Zorg ervoor dat het exemplaar 
geselecteerd is en ga hier naar tabblad 6 HOL links. 

c. Koppel het exemplaar los van de holding: vergewis je ervan dat de juiste holding 
geselecteerd is en klik op Loskoppelen. Het vinkje links naast de holding zal 
verdwijnen. 
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5. Keer terug naar het tabblad Records. 

6. Klik op de holding die je wil verslepen met de linkermuisknop en versleep deze naar de 
knoop PBS01 van de correcte beschrijving (Dus NIET naar de knoop PBS50 of PBS60 slepen!). 

 

 

7. In een pop-up word je om bevestiging voor de verplaatsing van het exemplaar/item 
gevraagd. Klik op Ja.  

 

8. In een pop-up wordt je gemeld dat de verplaatsing van de holding succesvol was. 
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9. Klik op de bestelling die je wil verslepen met de linkermuisknop en versleep deze naar de 
knoop PBS50 van de correcte beschrijving. Het exemplaar zal automatisch mee versleept 
worden.  

 

10. In een pop-up word je om bevestiging voor de verplaatsing van het exemplaar/item 
gevraagd. Klik op Ja.  

 

11. In een pop-up wordt je gemeld dat de verplaatsing van de bestelling/order en het 
exemplaar/item succesvol waren. 

 

12. Tenslotte dien je het exemplaar met de bestelling opnieuw te linken aan de holding: 

a. Ga naar het exemplaar door te dubbelklikken op de barcode in de navigatieboom op 
het linkerdeel van het scherm. 
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b. Je bent nu in het tabblad Exemplaren beland. Zorg ervoor dat het exemplaar 
geselecteerd is en ga hier naar tabblad 6 HOL links. 

c. Link het exemplaar aan de holding: vergewis je ervan dat de juiste holding 
geselecteerd is en klik op Linken. Het vinkje links naast de holding zal verschijnen. 

 

 

Opmerking: Wijzig NOOIT de barcode of de deelbibliotheek direct na het verslepen! Hierdoor zal de 
link tussen het exemplaar en zijn (uitleen)historiek onherroepelijk verloren gaan. Als je toch barcode 
en/of deelbibliotheek wilt wijzigen, wacht dan 24 uren om dat te doen. (Elke nacht draait er een 
service om de link te bestendigen.) 

 

Opmerking: Als je een exemplaar versleept  waarvoor leengeld aangerekend wordt en dat op dit 
moment uitgeleend is, dan wordt er een 2e keer leengeld aangerekend voor de betrokken 
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gebruiker. Kijk daarom zeker bij cd’s en dvd’s na of er geen onterecht toegekend leengeld moet 
kwijtgescholden worden: 

1. Als er in de Exemplarenlijst in de kolom Aantal ontleningen een asterisk staat achter het 
cijfer bij het verhangen exemplaar, dan is het uitgeleend.  

 

2. Klik in dat geval in het linkerdeelvenster van het tabblad Exemplaren op het bolletje voor [2] 
Overzicht zodat deze optie geselecteerd wordt. 

 

3. Klik vervolgens in het rechterdeelvenster op de knop Circulatie. De circulatiemodule wordt 
geopend. Je komt dadelijk op de Exemplarenlijst terecht. Het verhangen exemplaar is blauw 
geselecteerd. 

4. In de kolommen Lezersnr., Barcode en Lezersnaam vind je de identiteit van de lener terug.   
Je kan de barcode of het lezersnummer gemakkelijk kopiëren door erop te klikken zodat 
enkel dit gegeven blauw belicht wordt, en de toetsencombinatie Ctrl+C te gebruiken. 
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5. Ga naar het tabblad Lezers , ga in de lezersbalk staan en plak het gekopieerde nummer 
hierin d.m.v. de toetsencombinatie Ctrl+V. 

6. Scheld eventueel onterecht leengeld kwijt. 

18.2.2 Buiten de eigen administratieve databank 

Bijv. een exemplaar met bestelling moet van een beschrijving van Zaventem naar een beschrijving 
van Leuven verhangen worden. 

Werkwijze 

1. Zoek beide bibliografische beschrijvingen op waartussen je de holding en eventuele 

exempla(a)r(en) wilt verhangen. Maak beide zichtbaar via de functie Werkblad splitsen  
(zie stappen 1 en 2 in het voorgaande hoofdstuk). 

2. Klik op het icoon Navigatieboom  .  

3. Van beide beschrijvingen wordt nu niet meer de MARC21-code getoond, maar wel de 
navigatieboom. De bestelling is zichtbaar onder PBS50 > bestellingen. 

 

4. Om exemplaren met een bestelling te kunnen verhangen, moet eerst het exemplaar 
losgekoppeld worden van de holding: 

a. Ga naar het exemplaar door te dubbelklikken op de barcode in de navigatieboom op 
het linkerdeel van het scherm. 
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b. Je bent nu in het tabblad Exemplaren beland. Zorg ervoor dat het exemplaar 
geselecteerd is en ga hier naar tabblad 6 HOL links. 

c. Koppel het exemplaar los van de holding: vergewis je ervan dat de juiste holding 
geselecteerd is en klik op Loskoppelen. Het vinkje links naast de holding zal 
verdwijnen. 

 

5. Keer terug naar het tabblad Records. 

6. Klik op de holding die je wil verslepen met de linkermuisknop en versleep deze naar de 
knoop PBS01 van de correcte beschrijving (Dus NIET naar de knoop PBS50 of PBS60 slepen!). 
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7. In een pop-up word je om bevestiging voor de verplaatsing van het exemplaar/item 
gevraagd. Klik op Ja.  

 

8. In een pop-up wordt je gemeld dat de verplaatsing van de holding succesvol was. 

 

9. Klik op de bestelling die je wil verslepen met de linkermuisknop en versleep deze naar de 
knoop PBS51 van de correcte beschrijving. Het exemplaar zal automatisch mee versleept 
worden.  
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10. Als de knoop PBS51 nog niet bestaat moet je deze eerst creëren: 

a. Selecteer de correcte beschrijving in Werkblad splitsen (zet er een rode kader rond).  

b. Klik vervolgens op het linkerdeel van het scherm op de navigatieboom. 

c. Klik met de rechtermuisknop op PBS51 en kies voor record inladen/creëren 

 

d. Keer terug naar Werkblad splitsen en versleep de bestelling naar de knoop PBS51.  

11. In een pop-up word je om bevestiging voor de verplaatsing van het exemplaar/item 
gevraagd. Klik op Ja.  

 

12. In een pop-up wordt je gemeld dat de verplaatsing van de bestelling/order en het 
exemplaar/item succesvol waren. 
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13. Tenslotte dien je het exemplaar met de bestelling opnieuw te linken aan de holding: 

a. Ga naar het exemplaar door te dubbelklikken op de barcode in de navigatieboom op 
het linkerdeel van het scherm. 

  

b. Je bent nu in het tabblad Exemplaren beland. Zorg ervoor dat het exemplaar 
geselecteerd is en ga hier naar tabblad 6 HOL links. 

c. Link het exemplaar aan de holding: vergewis je ervan dat de juiste holding 
geselecteerd is en klik op Linken. Het vinkje links naast de holding zal verschijnen. 
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Opmerking: Wijzig NOOIT de barcode of de deelbibliotheek direct na het verslepen! Hierdoor zal de 
link tussen het exemplaar en zijn (uitleen)historiek onherroepelijk verloren gaan. Als je toch barcode 
en/of deelbibliotheek wilt wijzigen, wacht dan 24 uren om dat te doen. (Elke nacht draait er een 
service om de link te bestendigen.) 

 

Opmerking: Als je een exemplaar versleept  waarvoor leengeld aangerekend wordt en dat op dit 
moment uitgeleend is, dan wordt er een 2e keer leengeld aangerekend voor de betrokken 
gebruiker. Kijk daarom zeker bij cd’s en dvd’s na of er geen onterecht toegekend leengeld moet 
kwijtgescholden worden: 

1. Als er in de Exemplarenlijst in de kolom Aantal ontleningen een asterisk staat achter het 
cijfer bij het verhangen exemplaar, dan is het uitgeleend.  

 

2. Klik in dat geval in het linkerdeelvenster van het tabblad Exemplaren op het bolletje voor [2] 
Overzicht zodat deze optie geselecteerd wordt. 
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3. Klik vervolgens in het rechterdeelvenster op de knop Circulatie. De circulatiemodule wordt 
geopend. Je komt dadelijk op de Exemplarenlijst terecht. Het verhangen exemplaar is blauw 
geselecteerd. 

4. In de kolommen Lezersnr., Barcode en Lezersnaam vind je de identiteit van de lener terug.   
Je kan de barcode of het lezersnummer gemakkelijk kopiëren door erop te klikken zodat 
enkel dit gegeven blauw belicht wordt, en de toetsencombinatie Ctrl+C te gebruiken. 

 

5. Ga naar het tabblad Lezers , ga in de lezersbalk staan en plak het gekopieerde nummer 
hierin d.m.v. de toetsencombinatie Ctrl+V. 

6. Scheld eventueel onterecht leengeld kwijt. 
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19  STAP 4 Databankonderhoud: werken met triggers 

 

 

Elke bibliotheek in het netwerk schoont het eigen bezit op, maar vaak hangen er ook holdings van 
andere bibliotheken aan een beschrijving. Precies daarom zal er communicatie nodig zijn, zowel 
tussen bibliotheken onderling als tussen bibliotheken en de PBS-netwerkcatalograaf. Hiervoor 
kunnen we werken met zgn. triggers, een eenvoudig e-mailachtig boodschappensysteem in de Aleph-
client zelf. 

Triggers zijn ‘boodschappen’ die je kunt meegegeven aan een individuele bibliografische beschrijving. 
Ze kunnen betrekking hebben op de bibliografische beschrijving zelf en/of op de onderliggende 
holding(s) en/of exemplaren. 

De bedoeling van het gebruik van triggers is: 

1. communicatie met betrekking tot to do’s bij records (bibliografische beschrijvingen, 
holdings, exemplaren) binnen de catalogus, van allerlei aard, bijv. een ander bib melden dat 
een bibliografische beschrijving nog een lokaal trefwoord bevat, een andere bib melden dat 
ze hun holding kunnen verslepen, de netwerkcatalograaf melden dat er een fout staat in een 
bibliografische beschrijving,…  

2. opvolging van de gecommuniceerde to do’s vanuit de catalogus. Vanuit de trigger kan het 
record rechtstreeks geopend en bewerkt worden. Nadien kan de trigger verwijderd worden 
zodat hij uit de to do-lijst verdwijnt. Je kan ook een verwerkingsdatum opgeven of een 
bericht terugsturen naar de verzender van de trigger. 

3. rapportering van to be done’s vanuit de catalogus, het opmaken van een lijst van je triggers 
die afgedrukt kan worden zodat je de triggers op een later tijdstip kan verwerken. 

4. ‘logging’/bewaren van de automatische boodschappen met betrekking tot records binnen de 
catalogus. Als je een beschrijving catalogiseert, genereert Aleph groene foutboodschappen, 
bijv. dubbele ingang in de authoritylist,… Deze foutboodschappen verhinderen het opslaan 
van een beschrijving niet, in tegenstelling tot de rode foutboodschappen, maar zijn eigenlijk 
ook belangrijk. Deze worden dan ook in de vorm van een trigger automatisch bewaard door 
Aleph. 

 

Triggers worden toegekend aan zgn. departementen. Die fungeren min of meer als een soort 
verzonden-mailbox. 

1. Er zijn departementen per module. Het systeem voorziet standaard in een CAT-, ACQ- en 
SER-departement voor de modules catalografie, acquisitie en periodieken. De laatste twee 
zijn niet in gebruik voor PBS. In het departement CAT worden de systeemgegenereerde, 
groene foutboodschappen m.b.t. nieuwe indextermen, dubbele ingangen enz. geregistreerd 
die ook getoond worden bij het bewaren van een record (in het deelvenster Meldingen). 
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2. één voor de PBS-netwerkcatalografen (= PROV) 

3. één per bibliotheek 

 

Alle triggers, van om het even welk departement, kunnen te allen tijde door iedereen bekeken (en 
opgevolgd) worden. In die zin was het belangrijk enkele afspraken hieromtrent te maken: 

1. Triggers worden opgevolgd door het departement waaraan ze zijn toegekend. 

2. Triggers worden in de regel behandeld binnen de week na creatie. 

3. Na definitieve behandeling worden de triggers STEEDS verwijderd. 

4. Alleen indien nodig/relevant (bv. voor verdere opvolging) worden triggers doorgestuurd of 
beantwoord naar een ander departement (met verduidelijking hieromtrent in de trigger-
boodschap). 

 

 

19.1 Trigger(s) creëren 

Werkwijze 

1. Zorg ervoor dat de bibliografische beschrijving actief is in het tabblad Records  (ook als 
de trigger betrekking heeft op onderliggende holdings en/of exemplaren). 

2. Kies in de menubalk voor Bewerken (acties) > Triggers voor record. 

3. Op het scherm verschijnt de pop-up Lijst van triggers voor record. De triggerlijst toont alle 
triggers voor het record (ook de systeemgegenereerde, groene foutboodschappen voor het 
departement CAT). Dit oogt vaak onoverzichtelijk, maar dat doet er in feite niet toe, 
aangezien deze lijst in de praktijk niet wordt gebruikt. Het is louter de bedoeling dat er vanuit 
dit scherm een nieuwe trigger wordt gecreëerd. 
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4. Klik op de knop Nieuw.  

5. De triggers in het bovenste deel van de pop-up worden uitgegrijsd. In het onderste deel 
Triggerinformatie voor record dien je een aantal zaken in te vullen: 

a. Aanmaakdatum: dit is de datum van vandaag, deze wordt automatisch ingevuld 

b. Triggerdatum: dit is de datum waarop je de trigger behandeld wil zien, bijv. je maakt 
de trigger op op 6 augustus 2015 (= aanmaakdatum) voor een collega die op 20 
augustus 2015 opnieuw aan het werk zal zijn (=triggerdatum). In de regel kan je 
zeggen dat deze datum 

i. bij triggers bestemd voor een ander departement (= een andere bibliotheek 
of de netwerkcatalograaf) gelijk is aan de aanmaakdatum 

ii. bij triggers bestemd voor je eigen departement (m.a.w. een herinnering voor 
jezelf of een collega) de dag is waarop je de trigger opnieuw wil/zal 
behandelen 

c. Departement: klik op het  en kies uit het keuzemenu een departement. Dit kan 
ook je eigen departement zijn als je een to do voor jezelf wil instellen. 
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d. Tekst trigger: noteer hier een korte en duidelijke omschrijving van de trigger 
(maximum 170 karakters). 

 

6. Klik op de knop Bewaren. 

7. De trigger verschijnt in het bovenste deel van de pop-up onder de systeemgegenereerde, 
groene foutboodschappen bij het record. 

8. Klik de pop-up weg. 

  
 

19.2 Triggers bekijken en verwerken/beantwoorden/verwijderen 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Records  

2. Klik links op het scherm op [T ] Triggerlijst. 
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3. De triggerlijst verschijnt rechts in het werkscherm. Standaard staat deze ingesteld op 
departement CAT. 

 

4. Bovenaan kan je de lijst filteren o.b.v. een aantal elementen: 

a. Dagen voor vandaag: je kan onbeperkt lijsten opvragen vanaf vandaag terugtellend 
in de tijd, bijv. de waarde 365 zal je een lijst opleveren van de triggers met een 
triggerdatum in het afgelopen jaar 

b. Dagen na vandaag: je kan onbeperkt lijsten opvragen vanaf vandaag verder tellend in 
de tijd, bijv. de waarde 365 zal je een lijst opleveren van de triggers met een 
triggerdatum in het komende jaar 

c. Departement: klik op het  en kies uit het keuzemenu een departement. 

 

5. Klik op de knop Start. 

6. Je verkrijgt de gevraagde triggerlijst. Je kan deze opvolgen, trigger per trigger. Selecteer een 
trigger en kies een van de volgende acties: 

a. Klik op de knop Bewerken  om de bibliografische beschrijving te openen 
in het tabblad Records en daar te verbeteren (holding verslepen,…). 

b. Klik op de knop Naar exemplaar  om de exemplaren te openen in het 
tabblad Exemplaar en daar te verbeteren. 

c. Klik op de knop Verwijderen  om de trigger te verwijderen.  

9. Als je een trigger behandeld hebt en je wil de verzender ervan beantwoorden, of als je de 
trigger wil aanpassen, kan je dat op deze manier bewerkstelligen: 
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a. Zorg ervoor dat de bibliografische beschrijving actief is in het tabblad Records  
(ook als de trigger betrekking heeft op onderliggende holdings en/of exemplaren). 

b. Kies in de menubalk voor Bewerken (acties) > Triggers voor record. 

c. Op het scherm verschijnt de pop-up Lijst van triggers voor record. Selecteer de 
trigger. 

d. In het onderste deel Triggerinformatie voor record kan je een aantal zaken 
veranderen: de triggerdatum, het departement, de tekst trigger. 

e. Klik op de knop Bewaren. 

f. Klik de pop-up weg. 

 

  Sortering van de Triggerlijst 

De triggerlijst wordt standaard gesorteerd op Datum. Deze sortering kan ook 
verlopen o.b.v. de titel, de processtatus, de datum van de processtatus en de 
barcode van het exemplaar. Je kan deze als volgt aanpassen. 

Onder de Triggerlijst staat Sorteeropties.  

 

Klik op het  naast de balk en kies voor een andere optie.  

 

   Aanpassen van de kolommen in de Triggerlijst 

Door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding van de Triggerlijst 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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19.3 Rapportering 

Via een service kunnen er van, voor en door elk departement overzichten van openstaande triggers 
gecreëerd en afgedrukt worden, zgn. trigger reports. 

Werkwijze 

1. Kies in de menubalk voor Services > General > Print Trigger Report (com-01). 

2. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de naam Print Trigger Report. 

 

3. Vul de volgende gegevens in: 
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a. Output file: dit is de naam die je aan het bestand wil geven. Je geeft je rapport best 
een naam in het formaat naambib_triggerrapport. 

b. Trigger date from en Trigger date to: geef hier een datumbereik in. From = 
begindatum, to = einddatum. 

c. Sort output by: standaard wordt de lijst gesorteerd op triggerdatum. Als je deze wil 
sorteren o.b.v. de titel, de catalograaf die de trigger maakte of het departement, kan 

je op het  klikken en de sorteeroptie wijzigen. 

d. Department: hier kies je voor welk departement je een triggerrapport wil opmaken 

4. Klik op Doorgeven. Aleph vertelt je dat je opdracht verwerkt wordt door de server. 

 

5. Om het triggerrapport 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.  

8. Selecteer je triggerlijst uit deze lijst (= 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.  
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11. Klik op OK = je triggerrapport 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 bestand in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen 
oplichten). Vanaf nu is het mogelijk het af te drukken. Vul de volgende velden als volgt in en 
druk nadien op de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 
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20 STAP 5 Databankonderhoud: een minimale PBS-
beschrijving vervolledigen 

 

 

Als je geen geschikte OpenVlacc-beschrijving of PBS-beschrijving van betere kwaliteit hebt gevonden, 
waarnaar je de holding en het exemplaar kan verslepen, mag je een PBS-beschrijving met de 
statussen TO BE EXAMINED, NA TE KIJKEN of VOORLOPIG indien nodig aanvullen of verbeteren. 
Nadien geef je ze de status PBS.  

Ook als je beslist om de beschrijving niet aan te vullen, moet je ze de status PBS geven! 

Deze status zal ervoor zorgen dat de beschrijving niet telkens weer in de lijsten voor 
databankonderhoud terecht komt o.b.v. de statussen TO BE EXAMINED, VOORLOPIG en NA TE 
KIJKEN. Dit is m.a.w. de enige manier om dubbel opzoekingswerk te voorkomen. 

 

Bij het vervolledigen mag je alle verplichte of facultatieve velden toevoegen die vermeld werden in 
hoofdstuk 5.  

   

Werkwijze 

1. Activeer de bibliografische beschrijving in het tabblad Records. 

2. Druk op de functietoets F5. Er verschijnt een pop-up met de titel Nieuw veld openen op het 
scherm. Als deze functietoets niet werkt, kan je deze oproepen door in de menubalk te 
klikken op Bewerken tekst > Nieuw veld (uit keuzelijst). 
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3. Zoek in de keuzelijst het veld dat je wil toevoegen. Selecteer het en klik op OK.  

4. Het veld wordt toegevoegd aan de bibliografische beschrijving. Vul de relevante subvelden 
in. 

a. Als je wat hulp kan gebruiken bij het plaatsen van de informatie in de juiste 
subvelden kan je terecht onderaan het scherm in het tabblad Veldinformatie. 
Selecteer in de bibliografische beschrijving een bepaald veld en klik vervolgens in het 
onderste deelvenster op dit tabblad. Je verkrijgt meteen informatie over welke 
inhoud in welk subveld moet geregistreerd worden, met voorbeelden en 
invoerafspraken. 
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5. Herhaal dit voor alle velden die je wil toevoegen. Uiteraard kan dit ook een lokaal trefwoord 
zijn. In de tabel hieronder vind je voor alle velden invulinstructies terug.  

 

Veld 
Sub-
veld 

Actie 

008  Druk op Ctrl+F om dit veld te bewerken (menubalk Bewerken (acties) > 
Invulformulier tonen LDR en 008)  

Vul de juiste taalcode (35-37) in (zie Appendix B). 

Vul het juiste jaar van uitgave in naast Datum 1 (07-10). 

Vul de juiste literaire vorm (33) in: non-fictie=0 / fictie = 1. 

Als je alle velden hebt aangevuld, klik je op OK. 

020 a ISBN (boeken) 

z ongeldig ISBN 

022 a ISSN (tijdschriften) 
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

z ongeldig ISSN 

024 a EAN (cd’s, dvd’s,…) 

z ongeldig EAN 

028 a Uitgeversnummer (cd’s, dvd’s,…) 

041 a In het geval van een meertalige publicatie neem je hier een 2e taal op van de 
publicatie (de 1e noteer je in 008) 

Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een taal uit het keuzemenu 

Klik op OK 

h In het geval van een vertaling neem je hier de taal op van de oorspronkelijke 
uitgave 

Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een taal uit het keuzemenu 

Klik op OK 

100/110 a Typ de naam van de hoofdauteur in (familienaam, voornaam) 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de naam die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de naam in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

4 Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een auteursfunctie uit het keuzemenu 

Klik op OK 

245 a Typ de publicatietitel in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

abnp Als de titel nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a de volledige 
hoofdtitel in (met lidwoorden), in subveld b de ondertitel, in subveld n de 
deelaanduiding niveau 1, in subveld p de deelaanduiding niveau 2 

h Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een materiaalaanduiding uit het keuzemenu 

Klik op OK 

246 a Typ de paralleltitel en verander de 2e indicator naar 1 

Typ de variante titel en verander de 2e indicator naar 3 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

abnp Als de titel nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a de volledige 
hoofdtitel in (met lidwoorden), in subveld b de ondertitel, in subveld n de 
deelaanduiding niveau 1, in subveld p de deelaanduiding niveau 2 

260 a Typ de plaats van uitgave in 
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

Druk op F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de plaats die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

b Typ de naam van de uitgever in 

Druk op F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de uitgever die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

c Typ het jaar van uitgave in 

250 a Vul de juiste editie in 

300 a Vul het aantal pagina’s, cd’s of dvd’s in 

b Andere fysieke eigenschappen (ill., zwart/wit,…) 

c Geef hier de afmetingen in van het materiaal 

e Noteer het begeleidend materiaal (bijv. met boekje) 

310 a Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een verschijningsfrequentie uit de keuzelijst  

Klik op OK 

490 a Typ de reekstitel in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

abnpv Als de titel nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a de volledige 
reekstitel in (met lidwoorden), in subveld b de ondertitel, in subveld n de 
deelaanduiding niveau 1, in subveld p de deelaanduiding niveau 2, in subveld v 
het volumenummer. 

500 a Noteer een algemene annotatie (vrije tekst) 

505 t Vul de deeltitel in 

r Noteer de auteursnaam van de persoon die de deeltitel schreef 

520 a Noteer een samenvatting (vrije tekst) 

521 a Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Selecteer een doelgroep uit de keuzelijst 

Klik op OK 

534 a Typ de oorspronkelijke titel in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de titel die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

538 a Vul de systeemvereisten in van een game (vrije tekst) 

580 a Vul de tijdschrifttitel in 
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Veld 
Sub-
veld 

Actie 

b Noteer de jaargang en het tijdschriftnummer 

586 a Typ de oorspronkelijke titel in 

Druk op F4 (menubalk Bewerken (acties) > Subveldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de plaats die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de titel in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

690 a Vul de indicatoren in van je eigen deelbibliotheek (zie appendix A) 

Typ een lokaal trefwoord in 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index het trefwoord dat je wil toevoegen  

Klik op OK (als het trefwoord reeds in de index voorkomt) Zo niet klik je op Spring 
naar en zoek je een alternatief. Vind je dat, klik je op OK. Vind je dat niet, klik je 
met het kruisje de pop-up weg) 

Als het trefwoord nog niet in de index voorkomt, vul je in subveld a het trefwoord 
in, in subveld x de 2e geleding, in subveld 9 ev. het soort trefwoord  

692 a Vul het platform in waarop een game kan gespeeld worden (Wii, Xbox,…)  

700/710 a Typ de naam van de secundaire auteur in (familienaam, voornaam) 

Druk op F3 (menubalk Bewerken (acties) > Veldindex controleren in deze 
databank) 

Zoek in de index de naam die je wil toevoegen 

Klik op OK (als de naam in de lijst staat, zo niet klik je met het kruisje de pop-up 
weg) 

4 Druk op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren)  

Selecteer een auteursfunctie uit het keuzemenu 

Klik op OK 

STA a Klik op Ctrl+F8 (menubalk Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren) 

Kies voor de waarde VOORLOPIG in het keuzemenu 

Klik op OK 

 

6. Als je de inhoud van een bepaald subveld wil verbeteren, kan je deze overschrijven of 
verwijderen en vervangen.  

a. Overschrijven: klik op de tekst. De letter waar je op klikt, wordt zwart geselecteerd. 
Als je een nieuwe letter intikt, wordt de zwarte letter in Aleph hierdoor vervangen. 

 

b. Verwijderen en vervangen: klik op de tekst. Als je op het toetsenbord drukt op de 
knoppen Delete of Backspace wordt de tekst verwijderd. Uiteraard kan je hierna 
nieuwe inhoud toevoegen aan het subveld.  

7. Als je een PBS-record verbeterd hebt, en je beschouwt het daarbij als volledig, moet je de 
status steeds veranderen van TO BE EXAMINED, VOORLOPIG of NA TE KIJKEN naar PBS. Op 
deze manier zal het niet meer in de lijsten voor databankonderhoud voorkomen.  



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

 

139 

a. Klik hiervoor op de inhoud van het veld STA en druk op de toetsencombinatie ctrl-F8.  

b. Er verschijnt een pop-up met de titel Tekst subveld selecteren op het scherm. Als 
deze toetsencombinatie niet werkt, kan je deze oproepen door in de menubalk te 
klikken op Bewerken (acties) > Keuzemenu selecteren.  

c. Kies de status PBS uit de lijst en klik op OK. 

 

8. Bewaar het record door op het pictogram  rechtsboven op het scherm te klikken (of via de 
toetsencombinatie Ctrl+L).  

 

9. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de titel Op de server en lokale schijf bewaren.   
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10. Klik op Doorgaan. Er verschijnt een pop-up met de titel Recordcontrole foutboodschappen 
op het scherm. Deze pop-up bevat allerlei meldingen over het record, bijv. de titel in dit 
record komt reeds in de databank voor.  

c. Als alle meldingen groen zijn, zal Aleph het opslaan van het record niet blokkeren. 
Klik in dat geval op Overschrijven.  

d. Als er rode boodschappen zijn, zal Aleph het opslaan van het record wel blokkeren. 
In dat geval kan je enkel klikken op Annuleren. Je moet de foutboodschappen eerst 
verbeteren en nadien opnieuw proberen het record op te slaan (zie hiervoor de 
onderstaande TIP-velden). 

 

 
 

  Een bibliografische beschrijving of holding verbeteren/aanvullen 

Als je een bibliografische beschrijving of holding wil bewaren, kan je geconfronteerd 
worden met allerlei foutmeldingen (foute indicatoren, een leeg subveld,…) die je 
moet kunnen verhelpen. Bovendien kan je bij het kopiëren van een bestaande 
bibliografische beschrijving ook de noodzaak voelen om wat aanpassingen door te 
voeren. Hierbij worden enkele tips gegeven over hoe je velden/subvelden kan 
overschrijven, toevoegen, verwijderen, enz.   

Een veld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw veld (uit keuzelijst) 

Een subveld toevoegen: sta gelijk waar in de bibliografische beschrijving en druk op 
F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Nieuw subveld 

Een veld verwijderen: ga op het veld staan dat je wil verwijderen en druk op ctrl-F5 of 
klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) verwijderen  
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Een subveld verwijderen: ga op het subveld staan dat je wil verwijderen en druk op 
ctrl-F7 of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Subveld(en) verwijderen 

Een record verwijderen = een bibliografische beschrijving of holding volledig 
verwijderen: ga in de beschrijving of de holding staan en klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Record op server verwijderen 

Een veld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
veld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-T of klik in de menubalk op Bewerken 
(tekst) > Veld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan waarin je het veld 
wil plakken en druk op alt-T of klik in de menubalk op Bewerken (tekst) > Veld(en) 
plakken. 

Een subveld kopiëren en het in een andere beschrijving of holding plakken: ga op het 
subveld staan dat je wil kopiëren en druk op ctrl-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) kopiëren. Ga vervolgens in de beschrijving staan 
waarin je het subveld wil plakken en druk op alt-S of klik in de menubalk op 
Bewerken (tekst) > Subveld(en) plakken. 

De inhoud van een bepaald subveld overschrijven: klik op de tekst. De letter waar je 
op klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuwe letter intikt, wordt de zwarte 
letter in Aleph hierdoor vervangen. 

De inhoud van een bepaald subveld volledig of deels verwijderen: klik op de tekst. Als 
je op het toetsenbord drukt op de knoppen Delete of Backspace, wordt 
respectievelijk de volgende of de voorgaande letter verwijderd 

De indicatoren overschrijven of verwijderen: klik op de indicator. Het getal waar je op 
klikt, wordt zwart geselecteerd. Als je een nieuw getal intikt, overschrijft dit het 
oorspronkelijke getal. Als je op de spatiebalk drukt, verwijder je de indicator.  

 

  Een actie ongedaan maken met ctrl-Z 

Als je een fout maakte en je wil deze corrigeren, kan je de toetsencombinatie ctrl-Z 
gebruiken. Deze maakt telkens 1 actie ongedaan. Als je de toetsencombinatie 
verschillende keren na elkaar gebruikt, kan je uiteindelijk terugkeren naar de 
oorspronkelijke toestand van het record.  
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21 Enkele tips en tricks 

 

 

21.1 Wat betekenen de iconen rechtsboven het tabblad Records? 

 

 

  een snelkoppeling om een nieuwe, minimale bibliografische beschrijving te maken met de 
status VOORLOPIG  

  de navigatieboom van de geactiveerde beschrijving wordt rechts in het werkscherm getoond 
i.p.v. de MARC21-code 

  het werkscherm splitst zich in 2 delen zodat er 2 beschrijvingen naast elkaar kunnen 
geactiveerd worden 

  full screen modus. Het werkscherm wordt groter. Als je een paar keer klikt, verandert het  
werkscherm telkens van formaat tot het weer de standaardproportie heeft aangenomen 

 knop om de beschrijving op te slaan 

 knop om de beschrijving te controleren. Alle foutboodschappen die je anders verkrijgt na het 
proberen te bewaren van de beschrijving, komen nu voordien op het scherm terecht zodat je 
ze nog kan corrigeren 

 een toetsenbord wordt getoond op het scherm als hulpmiddel voor het invoeren van 
bepaalde diacritische tekens (umlaut, ringel-S, ~,…). Er wordt eveneens een toetsenbord 
aangeboden voor Hebreeuwse, Chinese, Cyrillische en Griekse tekens. 

 de beschrijving wordt geopend in het tabblad Tonen 

 de beschrijving wordt doorgeduwd naar de bestelmodule 

 de beschrijving wordt gesloten 

 alle geactiveerde beschrijvingen worden gesloten 

 een snelkoppeling binnen het tabblad Exemplaar om de exemplarenlijst leeg te maken (= het 
scherm weer blanco maken) 

 een snelkoppeling binnen het tabblad Exemplaar om de bibliografische beschrijving die hoort 
bij een exemplaar op te roepen en te bewerken. 
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21.2 Een holding bewerken wanneer deze niet zichtbaar is in de lijst 

Aan sommige bibliografische beschrijvingen hangen zoveel holdings dat ze niet meer allemaal op het 
scherm kunnen getoond worden. Onderaan de lijst holdings komt in dat geval een vermelding te 
staan dat er nog bijkomende holdings zijn. Deze zijn echter allen onzichtbaar.  

Als je geen holding van je eigen bibliotheek ziet, kan het zijn dat deze nog niet bestaat, of dat deze 
onzichtbaar is. En wat als je zeker weet dat je bibliotheek een holding heeft en je wil deze bewerken, 
maar je ziet ze niet?     

 

 

Je kan alle holdings op het scherm te zien krijgen door te klikken op het subtabblad 4. HOL-records.  
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Als je geen holding van je eigen bibliotheek detecteert in de lijst, kan je deze van hieruit rechtstreeks 
creëren door op de knop Aanmaken te klikken. 

Als je wel een holding van je eigen bibliotheek ziet, en je wil deze aanpassen, kan je op de knop 
Bewerken klikken. De holding wordt meteen geopend in de MARC21-editor. 
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21.3 Overzicht van wie een beschrijving heeft aangepast 

Soms kan het nuttig zijn om te achterhalen welke catalografen een bibliografische beschrijving of 
holding hebben aangepast. Je kan een dergelijke historiek opvragen via de menubalk. Kies voor 
Bewerken (acties) > Historiek catalografen tonen.  

Er verschijnt een pop-up op je scherm met de naam Lijst catalografen. Hierin krijg je een overzicht 
van alle acties die ondernemen werden in de beschrijving op een bepaald tijdstip en door een 
bepaalde persoon of een bepaald automatisme.  

1. CONV: dit wil zeggen dat de beschrijving geconverteerd werd 

2. CONV BIB: dit wil zeggen dat de holding van een bepaalde bibliotheek aan de bibliografische 
beschrijving werd gehangen tijdens de conversie van die bibliotheek 

3. BATCH: de beschrijving werd geüpdatet door een automatisch systeem in Aleph zelf 
(gelijkschakelen met OpenVlacc, indexaanpassing,…) 

4. Login, bijv. MACAV01, VILPF01, ROTSVDS01,…: dit wil zeggen dat een 
bibliotheekmedewerker een aanpassing deed aan de beschrijving   

 

 

 

 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH 21 | Handleiding  bij de catalografiemodule versie 9-03-2016 

 

146 

21.4 Een holding bewerken/linken/loskoppelen in het tabblad Exemplaar 

In het tabblad Exemplaar kan je een holding bewerken, een holding linken aan een exemplaar en een 
holding loskoppelen van een exemplaar. 

Selecteer een exemplaar en klik in het onderste deelscherm op het tabblad 6. Hol Links. Gebruik de 
knoppen rechts om de gewenste actie door te voeren. 

• Om de gekoppelde holding te bewerken, klik je gewoon op Bewerken. 

• Om het geselecteerde exemplaar aan een andere holding te linken, selecteer je de gewenste 
holding in het onderste deelvenster en klik je op Linken. Je hoeft het exemplaar dus niet 
eerst los te koppelen. Er komt een vinkje te staan voor de gekoppelde holding. 

• Om het geselecteerde exemplaar los te koppelen van de huidige holding, klik je op 
Loskoppelen. Er zal geen enkel vinkje meer in de lijst staan. Merk op dat niet gelinkte 
holdings wekelijks via een automatische procedure verwijderd worden! 

Gebruik niet de knop Aanmaken. Hiermee wordt een holding gecreëerd, maar zonder het OWN-veld 
waarmee de holding wordt vastgezet (geautoriseerd) voor jouw bibliotheek. 

 

 

 

 

21.5 In één beweging de processtatus van meerdere exemplaren 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. 
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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.   

 

 

 

21.6 (Statistische) uitleeninformatie 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. 
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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 

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

c. het subtabblad exemplaarwijzigingen biedt een overzicht van alle wijzigingen aan alle 
exemplaren (andere barcode, andere leensoort, andere processtatus,…) 

 

 

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 

c. het subtabblad exemplaarwijzigingen biedt een overzicht van alle wijzigingen aan je 
eigen exemplaren (andere barcode, andere leensoort, andere processtatus,…) 

 

 

3. 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.  

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 
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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) 

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 
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4. Het circulatielogboek kan tenslotte eveneens geraadpleegd vanuit het tabblad Exemplaren in 
de catalografiemodule. 

 

 

21.7 Een persoonlijke lijst met resultaten maken en gebruiken 

Een persoonlijke lijst met zoekresultaten maken m.b.v. de functie Mijn records is heel handig bij 
databankonderhoud. Hiermee kan je nl. gemakkelijk de lijst bewaren, je vorderingen opslaan en op 
een later tijdstip weer verder werken. Eventueel kan je een grote lijst verdelen onder je collega’s. 

Werkwijze 

1. Selecteer een zoekresultaat in de lijst met zoekresultaten. Als je meerdere zoekresultaten 
tegelijkertijd wil selecteren, doe je dit door erop te klikken met de linkermuisknop terwijl je 
de Shift-toets (aaneengesloten selectie) of de Ctrl-toets (onderbroken selectie) ingedrukt 
houdt. 

 

2. Klik op de knop Mijn records. 

3. De geselecteerde zoekresultaten worden gekopieerd naar het tabblad Mijn records. Hier 
blijven ze staan tot je Aleph afsluit.  
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4. Je kan ook de resultaten van andere zoekvragen doorduwen naar Mijn records. Deze worden 
dan bijkomend opgenomen in de lijst. De beschrijvingen die je hier eerder opnam, 
verdwijnen m.a.w. niet. Op deze manier maak je een lijst van alle bibliografische 
beschrijvingen die om welke reden dan ook interessant voor je zijn.  

5. Je kan een of meerdere bibliografische beschrijvingen uit deze lijst verwijderen door te 
klikken op de knop Verwijderen. 

 

6. Je kan de lijst opslaan (op je eigen computer) m.b.v. de knop Bewaren. Je dient zelf een 
naam op te geven. Nadien kan je de lijst opnieuw inladen in Aleph m.b.v. de knop Laden. 

7. De knop Wissen zorgt ervoor dat de hele lijst verdwijnt. Als je hem niet eerst had 
opgeslagen, dien je hem dus opnieuw samen te stellen. 

8. Als je de lijst wil afdrukken of e-mailen kan dit d.m.v. de knop Afdr./versturen. 

 

    Een persoonlijke resultatenlijst opdelen 

Je kan een opgeslagen lijst gemakkelijk opdelen om met meerdere mensen tegelijk 
een deel van het werk op te knappen. 

Werkwijze 

1. Sla een lijst op d.m.v. de knop Bewaren.  

2. Selecteer de helft van de beschrijvingen op deze lijst en verwijder ze uit de lijst 
d.m.v. de knop Verwijderen. Onthoud hoeveel lijnen je selecteerde. 

3. Bewaar deze nieuwe lijst onder een andere naam dan de oorspronkelijke, 
bijvoorbeeld met een achtervoegsel ‘_2’. 
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4. Open opnieuw de oorspronkelijke lijst d.m.v. de knop Laden. Selecteer nu de 
andere helft van de bibliografische beschrijvingen op deze lijst en verwijder deze 
uit de lijst d.m.v. de knop Verwijderen. 

5. Bewaar ook deze deellijst onder een andere naam dan de oorspronkelijke, 
bijvoorbeeld met een achtervoegsel ‘_1’. 

6. Open in Windows Verkenner de map C:\PBS21_P\Alephcom\files\MyRecords. 
Hier vind je de 3 bewaarde lijsten met hun respectieve namen. Deze kan je nu 
middels een USB-stick of netwerklocatie kopiëren naar de map met dezelfde 
naam op de pc van een collega. 
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Appendix A Indicatoren voor lokale onderwerpen 

 

 

Een lokaal onderwerp (trefwoord) kan opgegeven worden in MARC21-veld 690, dat je de indicatoren 
meegeeft die overeenkomen met jouw bibliotheek (zie hieronder). 

 

Veld Ind.1 Ind.2 Subveld Lokaal onderwerp van bibliotheek 

690 0 1 ax9 Leuven 

690 0 2 ax9 Zaventem 

690 0 3 ax9 Londerzeel 

690 0 4 ax9 Huldenberg 

690 0 5 ax9 Dilbeek 

690 0 6 ax9 Machelen 

690 0 7 ax9 Halle 

690 0 8 ax9 Lennik 

690 0 9 ax9 Herent 

690 1 0 ax9 Pepingen 

690 1 1 ax9 Zoutleeuw 

690 1 2 ax9 Linter 

690 1 3 ax9 Geetbets 

690 1 4 ax9 provincie (wisselcollecties) 

690 1 5 ax9 Opwijk 

690 1 6 ax9 Roosdaal 

690 1 7 ax9 Bierbeek 

690 1 8 ax9 Rotselaar 

690 1 9 ax9 Herne 

690 2 0 ax9 Beersel 

690 2 1 ax9 Meise 

690 2 2 ax9 Diest 

690 2 3 ax9 Ternat 

690 2 4 ax9 Gooik 

690 2 5 ax9 Tielt-Winge 

690 2 6 ax9 Vilvoorde 

690 2 7 ax9 Glabbeek 

690 2 8 ax9 Asse 

690 2 9 ax9 Grimbergen 

690 3 1 ax9 Kortenaken 

690 3 2 ax9 Bertem 

690 3 3 ax9 Merchtem 

690 3 4 ax9 Wemmel (Nederlands) 

b Wemmel (Frans) 

690 3 7 ax9 Sint-Pieters-Leeuw 

690 3 8 ax9 Sint-Genesius-Rode 

690 4 1 ax9 Kortenberg 

690 4 2 ax9 Keerbergen 
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Veld Ind.1 Ind.2 Subveld Lokaal onderwerp van bibliotheek 

690 4 3 ax9 Galmaarden 

690 4 4 ax9 Zemst 

690 4 5 ax9 Kapelle-op-den-Bos 
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Appendix B Taalcodes in MARC21 

 

 

In de MARC21-velden 008 en 041$$h worden in PBS de onderstaande taalcodes gebruikt. 

 

Taal Code 

Afrikaans afr 

Albanees alb 

Angelsaksisch ang 

Arabisch ara 

Aramees arc 

Armeens arm 

Bambara (Bamanankan) bam 

Baskisch baq 

Bengaals ben 

Berbertalen ber 

Bosnisch bos 

Bulgaars bul 

Burmees bur 

Catalaans cat 

Chinees chi 

Corsicaans cos 

Deens dan 

Duits ger 

Egyptisch egy 

Engels eng 

Engels, Middel- (1100-1500) enm 

Esperanto epo 

Ests est 

Fins fin 

Frans fre 

Frans, Middel- (1400-1600) frm 

Frans, Oud (ca.842-1400) fro 

Frans-Haïtiaans, Creools hat 

Fries fry 

Fula (Fulfulde) ful 

Gaelisch gle 

Galicisch glg 

Georgisch geo 

Grieks, Klassiek (tot 1453) grc 

Grieks, Modern (vanaf 1453) gre 

Taal Code 

Guarani grn 

Hebreeuws heb 

Hindi hin 

Hongaars hun 

Ijslands ice 

Indonesisch ind 

Iranees ira 

Italiaans ita 

Japans jpn 

Jiddisch yid 

Kazachstaans kaz 

Keltisch cel 

Koerdisch kur 

Koreaans kor 

Kroatisch scr 

Latijn lat 

Lets lav 

Malayam mal 

Maleis may 

Maleis-Polynesische talen map 

Maori mao 

Nederlands dut 

Nederlands, Middel- (1050-1350) dum 

Nepalees nep 

Niet gedefinieerd und 

Noors nor 

Oekraieens ukr 

Oezbeeks uzb 

Pali pli 

Perzisch per 

Pools pol 

Portugees por 

Punjabi (Panjabi) pan 

Quechua que 

Roemeens rum 
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Taal Code 

Russisch rus 

Sanskriet san 

Servisch scc 

Slavische talen (overige) slv 

Slovaaks slo 

Spaans spa 

Surinaams (Sranan) srn 

Swahili swa 

Syrisch syr 

Tadzjieks tgk 

Tagalog tgl 

Thais tha 

Tibetaans tib 

Tsjechisch cze 

Tsjetsjeens che 

Turks tur 

Vietnamees vie 

Xhosa xho 

Zoeloe zul 

Zweeds swe 



 

Appendix C BIOS-codes 

 

 
In het veld Statistiek in het exemplaar kunnen de volgende geijkte BIOS-codes toegevoegd worden. 
De code bepaalt in welke categorie de exemplaargegevens worden meegeteld. 
 
 

Code Categorie Samengeteld in Bios als  

1 GM jeugd fictie  

2 GM jeugd strips  

3 GM jeugd non-fictie GM jeugd non-fictie 

4 GM jeugd naslagwerken   

5 GM volwassenen fictie  

6 GM Volwassenen strips  

7 GM Volwassenen non-fictie GM volwassenen non-fictie 

8 GM Volwassenen naslagwerken   

9 GM Bladmuziek   

10 GM Tijdschrift abonnement  

11 GM Tijdschriftnummers  

12 GM Krantenabonnenment  

13 WI GM  

14 WI AVM  

15 AVM cd jeugd  

16 AVM cd volwassenen  

17 AVM cd-rom jeugd fictie Andere AVM jeugd fictie 

26 AVM andere jeugd fictie   

18 AVM cd-rom jeugd non-fictie Andere AVM jeugd non-fictie 

27 AVM andere jeugd non-fictie   

19 AVM cd-rom volwassenen fictie Andere AVM volwassenen fictie 

28 AVM andere volwassenen fictie   

20 AVM cd-rom volwassenen non-fictie Andere AVM volwassenen non-fictie 

29 AVM andere volwassenen non-fictie   

21 AVM DVD jeugd fictie  

22 AVM DVD jeugd non-fictie  
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23 AVM DVD volwassenen fictie  

24 AVM DVD volwassenen non-fictie dvd volwassenen non-fictie 

25 AVM muziek dvd   

30 Daisy jeugd  

31 Daisy volwassenen  

32 Magazijn niet uitleenbaar gedrukte materialen magazijn 

33 Magazijn uitleenbaar   

34 Magazijn AVM  

35 Games jeugd  

36 Games volwassenen  

99 wordt niet geteld  

 
 


