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1 Statistieken opvragen d.m.v. Services 

 

 

1.1 Waar kan je de services terugvinden?  

In Aleph kan je kiezen voor het menu Services in de werkbalk. Per onderwerp kan je een aantal 
services terugvinden waarmee je rapporten, lijsten en cijfermateriaal kan opvragen. Voor 
bibliotheekstatistieken zijn vooral de custom services interessant.  

De custom services worden in de volgende hoofdstukken uitgelicht.  
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1.2 Algemene opmerkingen 

1. Het uitvoerbestand (output) van services is altijd een momentopname. Het rapport, de 
brieven, de statistieken… vormen steeds een tijdelijk resultaat. Een uur later kan de situatie 
in de bibliotheek reeds veranderd zijn (vb. bijkomende  uitleengegevens…) 

2. Het uitvoerbestand van services komt terecht in Taakbeheer en kan daar opgehaald en 
afgedrukt worden (terug te vinden in het tabblad Administratie). 

3. Driemaandelijks zullen verschillende lijsten op de FTP-server geplaatst worden, zodat ze daar 
gemakkelijk kunnen gedownload worden. Meer info verder in de cursus.  

4. Elke service kan steeds door Libis in de joblist gezet worden. De bibliotheekmedewerkers 
moeten het invulformulier van de service dan niet meer zelf manueel invullen en de service 
opstarten, maar het uitvoerbestand (output) komt op afgesproken tijdstippen automatisch in 
Taakbeheer terecht (cfr. attenderingen, rappels,…).  

5. Bij sommige services kan er een printID ingegeven worden als je het uitvoerbestand 
automatisch wil laten afdrukken bij het opstarten van de Aleph-client op een bepaalde PC, 
zonder de opdracht hiervoor manueel te moeten geven in Taakbeheer (in te vullen bij 
Afdrukcode). 

6. Bij de services kan er een dag en uur ingegeven worden waarop de service moet runnen. 

7. In Taakbeheer kan in het Logboek Bulkopdrachten bekeken worden of Aleph de service nog 
steeds aan het verwerken is. In de Wachtrij Bulkopdrachten kan je zien welke services nog 
verwerkt moeten worden. 

 

 

1.3 Tips bij het invullen van een service-invulformulier 

1. Alle velden met een * zijn verplicht in te vullen. 

2. Uitvoerbestand: dit is het bestand dat in Taakbeheer zal terecht komen als resultaat van de 
service. Er moet meestal een naam aan gegeven worden. Begin deze met de code van de 
deelbibliotheek en een underscore (_). Schrijf deze in kleine letters. Gebruik geen spaties of 
speciale karakters. Enkel underscores en koppeltekens zijn toegelaten. Vb. 
dil_verlopenreservaties.  

3. Invoerbestand: dit is een opgeslagen bestand met bijv. een lijst van titels in een bepaalde 
subcollectie. Het is belangrijk om overal dezelfde schrijfwijze in kleine letters te gebruiken, 
dus zowel bij het opslaan van het bestand als bij het ingeven van het bestand in de service.  

4. Deelbibliotheek: hier kies je de eigen deelbibliotheek en/of filialen in de lijst of vink je deze 
aan. In sommige gevallen is het ook mogelijk om alle bibliotheken te selecteren, zodat 
vergelijken met andere bibliotheken mogelijk is.  

5. Begindatum en einddatum: hiermee kies je een datumbereik voor de gegevens. Dit moet 
meestal gebeuren in het formaat YYYYMMDD, dus eerst het jaar, dan de maand en tenslotte 
de dag; bijv. 20161110. Bij sommige services staat er 00/00/0000, waarbij je de datum dient 
in te vullen in het formaat DD/MM/YYYY. Bijv. 10/11/2016. Daar kan je met een pijltje naast 
het invulveld ook een kalender openen om een datum te kiezen. 
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6. Lenersstatus: hier kan je kiezen om de service uit te voeren voor slechts 1 bepaalde 
lenersstatus of voor alle lenersstatussen, waarmee de gegevens voor alle leners worden 
gegeven.  

7. Leensoort: hier kan je kiezen om de service uit te voeren voor slechts 1 bepaalde leensoort of 
je kan kiezen voor alle, waarmee de gegevens voor alle leensoorten worden gegeven. 

8. Tijdstip van uitvoering: kies de dag (vandaag, morgen of overmorgen) en het uur  (00, 01, 02, 
03.. tot 23) waarop de service uitgevoerd moet worden.  Dit kan je ongewijzigd laten om de 
service onmiddellijk te laten starten.  

9. Afdrukcode: deze moet niet verplicht ingevuld worden. Bij sommige services kan er een 
printID ingegeven worden als je het uitvoerbestand automatisch wil laten afdrukken bij het 
opstarten van de Aleph-client op een bepaalde PC, zonder de opdracht hiervoor manueel te 
moeten geven in Taakbeheer (in te vullen bij Afdrukcode). 

10. Taal rapport: moet niet ingevuld worden. 

11. KLIK NOOIT OP BIJWERKEN DATABANK !! Laat deze optie steeds op “nee” staan. 

12. Vink de optie “In historiek?” aan. Bij een volgend gebruik van de service kan dan op de knop 
historiek geklikt worden. Vervolgens kan je in de lijst een eerder gemaakte service kiezen, en 
daardoor worden dezelfde instellingen automatisch in het formulier ingevuld. Dit kan je veel 
routineus invulwerk besparen. 

 

13. Vul het formulier in en druk op Doorgeven = de service wordt opgestart 

14. Meer informatie en hulp bij het invullen kan verkregen worden door op de knop Help te 
klikken.  
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2 Het resultaat van een service ophalen 

 

 

2.1 Ophalen van de FTP-server 

1. In de Leidraad staat aangeduid welke custom services elk kwartaal worden gedraaid voor alle 
bibliotheken, zonder manuele tussenkomst. Het uitvoerbestand van deze custom services 
wordt klaar gezet op een FTP-server. 

2. Ga naar de Windows verkenner. 

3. Geef in de balk bovenaan het adres in van de FTP-server: 
ftp://pbs:ooh6Fobu@ftp.cc.kuleuven.be/ftp  

 

4. In de verkenner zie je nu links de mappenstructuur op je eigen computer, rechts zie je deze 
op de FTP-server. 
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5. Open in de mappenstructuur op de FTP-server de map Lijsten_statistieken en daarbinnen de 
map Collectiemanagement exemplaar, Collectiemanagement titel, Auteurslijst, Afgevoerde 
exemplaren of Leners. In deze map vind je de lijsten terug voor je eigen bibliotheek, zoals 
gespecifieerd staat in de Leidraad.   

 

6. Om een lijst naar je eigen computer te kopiëren, selecteer je de juiste lijst en klik je hierop 
met de rechtermuisknop. Sleep het bestand naar 1 van de mappen op je eigen computer in 
de linkerhelft van het scherm.   

7. Je kan de lijst openen in Excel vanuit de map op je eigen computer. De lijst is al gescheiden 
naar kolommen. 

 

 

2.2 Een lijst ophalen uit Taakbeheer via Upload/download van bestanden 

1. Ga naar het tabblad Administratie  en kies in Taakbeheer voor Upload/Download 
bestanden. 
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2. Op de linkerhelft van het scherm worden alle opdrachten getoond die door de Aleph-server 
werden verwerkt (brieven, lijsten,…). Je zal hier dus niet alleen je eigen lijsten terugvinden, 
maar ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(rappels, attenderingen,…).  

 

3. Op de rechterhelft kan je een map op je eigen computer openen. Klik hiervoor op de knop 
Bladeren. 

4. Blader in de pop-up Map selecteren naar de map waarin je de lijst wil bewaren en klik op OK. 

5. De inhoud van deze map wordt nu op de rechterhelft van het scherm getoond. 
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6. Zoek in de linkerhelft de lijst op de Aleph-server die je wil kopiëren naar de map op je eigen 
computer. Je kan hiervoor de scrollbar en de sorteeropties onderaan op het scherm 
gebruiken. 

7. Zodra je de lijst gevonden hebt, selecteer je deze (= blauw doen oplichten) en klik je op het 

 in het midden van het scherm. De lijst wordt nu gekopieerd naar de map op je eigen 
computer. 

8. Je kan de lijst openen in Excel vanuit de map op je eigen computer. In Excel zal je de lijst nog 
moeten scheiden naar kolommen. 

 

 

2.3 Een lijst ophalen uit taakbeheer via bestandslijst 

1. Ga naar het tabblad Administratie en kies in Taakbeheer voor de Bestandslijst. 
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2. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt (brieven, lijsten,…). Je zal hier dus niet alleen je eigen lijsten 
terugvinden, maar ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-
bibliotheken (rappels, attenderingen,…).  

3. Selecteer je bestand uit deze lijst (= blauw doen oplichten).  

 

4. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

5. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  
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6. Klik op OK = je bestand wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de harde 
schijf van je pc = het bestand wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst 
getoond. Vanaf nu is het mogelijk de lijst af te drukken, op je scherm te bekijken of te 
importeren in Excel. 

7. Selecteer de lijst in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen oplichten).  

a. De lijst afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. De lijst op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op 
de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. De lijst importeren in Excel: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de 
knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

iv. Klik op de knop Afdrukken. 

v. De lijst verschijnt op je scherm. Klik met de rechtermuisknop op een 
willekeurige plaats in de lijst . 

vi. Kies in het keuzemenu voor de optie Exporteren naar Excel.  

vii. Excel wordt geopend en de wizard voor het importeren verschijnt op het 
scherm:  
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viii. Kies voor opties. Een pop-up wordt geopend.  

 

ix. Vink de optie “met <PRE> aangegeven blokken in kolommen importeren” uit. 
Dit zorgt ervoor dat er nog geen gegevens onterecht in kolommen gezet 
worden bij het omzetten.  

x. Klik op importeren.  

xi. Vervolgens word je gevraagd in welke cel de gegevens mogen geplaatst 
worden. Dit staat standaard op cel A1. Klik op OK. 
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xii. Nadien zal je de lijst nog moeten scheiden naar kolommen. 

xiii. Vergeet de lijst niet te bewaren in een map op je eigen computer! 
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3 Collectiemanagement (Custom-12) 

 

 

3.1 Invulrichtlijnen  

 

 

1. Invoerbestand: geef de naam van je invoerbestand in, in kleine letters. Hiervoor moet je 
vooraf een zoekopdracht uitvoeren en bewaren op de server (zie lager). 

2. Uitvoerbestand: kies de naam van je bestand in taakbeheer. Kies hiervoor een andere naam 
dan het invoerbestand. 

3. Uitvoerformaat: hiermee bepaal je welke gegevens je krijgt in het uitvoerbestand 

a. CSV – 1 lijn per titel: je krijgt een overzicht van alle titels en het aantal exemplaren.  

b. CSV – 1 lijn per exemplaar: je krijgt een overzicht van alle exemplaren.  

c. CSV – 1 lijn per titel (incl. circulatiestatistieken) : je krijgt een overzicht van alle titels 
en circulatiestatistieken (aantal uitleningen, inleveringen, verlengingen en 
reserveringen) per titel.  
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d. CSV – 1 lijn per exemplaar (incl. circulatiestatistieken): je krijgt een overzicht van alle 
exemplaren en circulatiestatistieken per exemplaar.  

4. Deelbibliotheek: kies je bibliotheek of het filiaal waarvoor je de gegevens wilt verkrijgen. 

5. Lokale onderwerpen: Kies je bibliotheek om de lokale onderwerpen te krijgen in de lijst. Dit 
kan je ook openlaten, dan krijg je geen lokale onderwerpen. 

6. Vanaf datum – Tot datum: Geef het datumbereik in waarvoor de statistieken moeten 
opgemaakt worden, in het formaat DD/MM/YYYY. Dit is de periode waarbinnen je wil tellen 
hoeveel uitleningen, verlengingen, inleveringen en reserveringen er gebeurden. De vanaf 
datum en de tot datum moeten dezelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. Het 
datumbereik is verplicht in te vullen. Je kan met het pijltje naast het invulveld ook een 
kalender openen waarin je de gewenste datum kan kiezen. 

7. Lenersgegevens opnemen:  

a. Geen: de lenersgegevens worden niet opgenomen 

b. Lenersstatus opnemen: de circulatiestatistieken worden opgedeeld per lenersstatus. 

c. Lenersstatus en geslacht opnemen: de circulatiestatistieken worden opgedeeld per 
lenersstatus en geslacht. (01 = man, 02 = vrouw) 

8. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden. Het is best deze service ’s nachts te laten draaien, aangezien deze zeer 
intensief is voor de service.   

9. Klik op Doorgeven. 

3.1.1 Het invoerbestand 

Bij deze service is het verplicht om een invoerbestand in te geven. Je moet dus op voorhand al een 
selectie maken. Dit doe je door een zoekopdracht te doen in het tabblad Zoeken in Aleph en de 
resultaten ervan op te slaan op de server in kleine letters. Afhankelijk van het onderdeel van de 
collectie waarvan je uitleengegevens wil verkrijgen, kan je allerlei zoekopdrachten doen, bijv. op een 
auteur, op een materiaalsoort,… Je kan dat doen via zoeken, via bladeren of via CCL-zoeken. Voor 
meer informatie over CCL-zoeken, verwijzen we naar de handleiding zoeken op PBS-net. Het 
makkelijkste is een zoekopdracht doen naar een bepaalde subcollectie. Hier geven we informatie 
over hoe je een subcollectie moet opzoeken en hoe je deze kan inladen als invoerbestand.  

Werkwijze: 

1. Activeer in Aleph het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Bladeren.  

3. Je moet een databank kiezen waarbinnen je zal zoeken en 1 index d.m.v. de knop .  

a. Databank: kies voor je eigen bibliotheek. Op deze manier verkrijg je bibliografische 
beschrijvingen die zeker in jouw collectie opgenomen zijn  

b. Index: de keuze van de index bepaalt in welke invoervelden er naar je zoekopdracht 
zal gezocht worden. Voor subcollecties kies je Plaatsingsnr subcoll (9k, SSS). Hiermee 
verkrijg je een alfabetische lijst van je subcollecties in 852$$9k 

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/handleiding_zoeken-in-Aleph_tcm5-105531.pdf
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4. Typ je zoekterm naast Geef begintekst in en druk op Enter of klik op Start. Subcollecties 
beginnen steeds met je bibliotheekcode, dus je kan deze ingeven als zoekterm, bijv. ASS, BEE, 
KOB, ZEM,… 

 

5. Je zoekresultaten verschijnen in een alfabetische lijst. Het aantal bibliografische 
beschrijvingen per set is afgetopt op 50. Meer dan 50 resultaten worden aangeduid met 50+. 

 

6. Selecteer de zoekset die je wil bewaren in de lijst met zoekresultaten (= blauw doen 
oplichten).  

7. Klik op de knop Bewaar als set. 

8. De pop-up “Toevoegen aan lijst van sets” verschijnt op je scherm.  

 

9. Er wordt automatisch een naam aan de set gegeven. Klik op OK. 

10. De zoekset wordt in de hoofding Zoeken opgenomen onderaan in de lijst met zoekresultaten.  

11. Selecteer de zoekset die je wil bewaren (= blauw doen oplichten). 

12. Klik op de knop Bewaren. 
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13. De pop-up Bewaar op server/Ophalen van server verschijnt op je scherm.  

 

14. Geef een bestandsnaam in van maximaal 8 karakters, in kleine letters, en klik op OK. 

15. Het is belangrijk dat de naam van het invoerbestand op dezelfde manier, dus in kleine letters, 
wordt ingegeven bij ‘invoerbestand’ in het invulformulier van de service.  

 

 

3.2 Waar vind je het resultaat terug?  

3.2.1 Voorgeprogrammeerde rapporten 

Een lijst van alle exemplaren of titels binnen een filiaal (voor Leuven: collectie) met uitleencijfers van 
de afgelopen maanden binnen het huidige werkjaar, is op het einde van elk kwartaal te vinden op de 
FTP-server met de naam Collectiemanagement exemplaar of Collectiemanagement titel, bijv. begin 
april staat er op de FTP-server een lijst met gegevens van 1 jan. tot en met 31 maart, begin juli een 
met gegevens van 1 jan. tot en met 30 juni. Dit bestand zal reeds omgezet zijn naar Excel, zodat het 
onmiddellijk gebruikt kan worden.  

3.2.2 Voor wie zelf aan de slag gaat  

Als je de service graag zelf wilt aanvragen, kan dit volgens de richtlijnen die hierboven of in de 
Leidraad beschreven worden. Het resultaat kan je daarna terugvinden in taakbeheer onder de 
databank PBS01 met de zelfgekozen naam. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar 
Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de cijfers aan de slag kan gaan.  

 

 

3.3 Voorbeelden 

3.3.1 Circulatiegegevens op exemplaarniveau (lijst) 

Welke SISO hebben exemplaren met een bepaalde leensoort en hoe vaak werden ze het afgelopen 
jaar uitgeleend? Hoe vaak komt elke SISO binnen deze leensoort voor (bezit zelf op te tellen)? 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van het laatste volledige jaar van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “Leensoort” om enkel de exemplaren met de gekozen 
leensoort over te houden.  
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3. Voeg een filter toe in de kolom “signatuur” om enkel de exemplaren met de gekozen SISO 
over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met de gekozen leensoort en SISO. 

5. Tel met een som in de kolom “uitleningen” op hoe vaak deze exemplaren uitgeleend werden. 

 

Hoe vaak werden exemplaren met een bepaald genre ooit uitgeleend?  

1. Als je wilt tellen hoe vaak exemplaren met een bepaald genre werden uitgeleend in het 
voorbije jaar, kan je gebruik maken van het bestand op de FTP-server. Kopieer het bestand 
“Collectiemanagement Exemplaar” van het laatste volledige jaar van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Als je toch een bestand van de volledige periode in het PBS wilt, zal je de service 
Collectiemanagement zelf moeten aanvragen. Je maakt daarvoor een lijst van een bepaalde 
(sub)collectie om te gebruiken als invoerbestand. In het invulformulier van de service kies je 
voor het uitvoerformaat exemplaar met circulatiestatistieken voor de volledige periode in 
het PBS.  

3. Als je de service zelf hebt aangevraagd, zal je het bestand moeten importeren in Excel en zal 
je dus de gegevens zelf nog moeten omzetten naar kolommen. Hou er rekening mee dat je 
overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…) 

4. Splits met de functie “tekst naar kolommen” de kolom met genres op naar meerdere 
kolommen.  

5. Voeg een filter toe in de kolommen met het “genre” om enkel de exemplaren met het 
gekozen genre over te houden. 

6. Kijk naar de kolom “uitleningen” voor de uitleencijfers per exemplaar. Door middel van een 
som kan je deze optellen om het totale aantal uitleningen van dat genre te bekomen.   

 

Hoeveel thrillers zijn geschreven in een andere taal dan het Nederlands (bezit zelf op te tellen)? Hoe 
vaak werden ze gereserveerd in 2015? 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst met alle beschrijvingen met als 
volwassenen genre thrillers (WVGE=thriller). Deze lijst gebruik je als invoerbestand. Kies in 
het invulformulier van de service voor het uitvoerformaat exemplaar met 
circulatiestatistieken voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’)..  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…) 

3. Voeg een filter toe in de kolom “taal” om alle exemplaren in het Nederlands (=dut) weg te 
laten.  

4. Kijk naar de kolom “reserveringen” voor de reserveringen per exemplaar. Door middel van 
een som kan je deze optellen om het totale aantal reserveringen van dat genre te bekomen.  

 

Hoeveel natuurboeken voor de jeugd zijn het afgelopen jaar aangekocht en hoe vaak werden ze 
ontleend? 
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1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van het laatste volledige jaar van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “Collectie” om enkel de exemplaren met de gekozen collectie 
voor jeugd over te houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “ZIZO-code” om enkel de exemplaren met de gekozen ZIZO’s 
van natuurboeken over te houden.  

4. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om enkel de exemplaren over te houden 
die het afgelopen jaar werden aangekocht. Hiervoor kan je enkel het afgelopen jaar 
aanvinken, alle andere jaren zullen weggelaten worden.  

5. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met de gekozen collectie en ZIZO-code die 
aangekocht werden in het afgelopen jaar.  

6. Tel met een som in de kolom uitleningen op hoe vaak deze exemplaren uitgeleend werden. 

 

Welke exemplaren werden het meest gereserveerd in de deelbibliotheek Hulpgevangenis? 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” voor de deelbibliotheek 
Hulgevangenis van het laatste volledige jaar van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Sorteer de kolom “reserveringen” van hoog naar laag. De exemplaren die het meest 
gereserveerd werden, staan nu bovenaan in de lijst.  

 

Welke exemplaren werden niet uitgeleend in een bepaalde periode (nullijsten) 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van het laatste volledige jaar van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “uitleningen” zodat enkel de exemplaren met 0 uitleningen 
overgehouden worden. 

3. Je kan de kolom “uitleningen” ook sorteren van laag naar hoog zodat de exemplaren met 0 
uitleningen bovenaan in de lijst staan. 

 

Welke exemplaren kochten we van een bepaalde subcollectie aan in 2015 en welke werden ontleend 
in 2015? 

1. Je maakt een lijst van de gekozen subcollectie om te gebruiken als invoerbestand. Kies in het 
invulformulier van de service voor het uitvoerformaat exemplaar met circulatiestatistieken 
voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’)..  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…) 

3. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om enkel de exemplaren over te houden 
die 2015 werden aangekocht. Hiervoor kan je enkel 2015 aanvinken, alle andere jaren zullen 
weggelaten worden.  
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4. Kijk naar de kolom “uitleningen”,  1 uitlening of meer betekent dat het exemplaar uitgeleend 
werd in 2015. 

 

Hoe vaak is een exemplaar uitgeleend over verschillende jaren? 

1. Je maakt een lijst van een bepaalde subcollectie om te gebruiken als invoerbestand. Kies in 
het invulformulier van de service voor het uitvoerformaat exemplaar met 
circulatiestatistieken voor de gekozen periode van een aantal jaar.  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…) 

3. Kijk naar de kolom “uitleningen” voor het gekozen exemplaar om het aantal uitleningen in de 
periode te weten. 

3.3.2 Circulatiegegevens op titelniveau (lijst) 

Wat is de top10 non-fictie voor volwassenen? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “subcollectie” om enkel de exemplaren van de subcollectie 
volwassenen non-fictie over te houden.  

3. Sorteer de kolom “uitleningen” van hoog naar laag. De exemplaren die het meest uitgeleend 
werden, staan nu bovenaan in de lijst.  

 

Ik wil een lijst van titels die het meest werden gereserveerd in een bepaald jaar. 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Titel” van het laatste volledige jaar van de FTP-
server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Sorteer de kolom “reserveringen” van hoog naar laag. De exemplaren die het meest 
gereserveerd werden, staan nu bovenaan in de lijst.  

 

Ik wil de populariteit van een bepaalde titel nagaan om te kunnen beslissen of er exemplaren moeten 
bijgekocht worden. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Zoek in de lijst (bv. zoeken met CTRL+F) naar de gekozen titel. 

3. Kijk naar de kolommen “uitleningen” en “reserveringen” om de populariteit van het 
exemplaar te achterhalen. 

4. Je kan het aantal uitleningen van de volledige lijst ook sorteren van hoog naar laag. De 
exemplaren die het meest uitgeleend werden, staan dan bovenaan in de lijst. Zo weet je 
welke titels veel werden uitgeleend in de gekozen periode. 

3.3.3 Circulatiegegevens op exemplaarniveau (aantal) 

Hoeveel exemplaren met genre thrillers werd uitgeleend in 2015? 
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1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst met alle beschrijvingen met als 
volwassenen genre thrillers (WVGE=thriller). Die lijst gebruik je als invoerbestand. Kies in het 
invulformulier van de service voor het uitvoerformaat exemplaar met circulatiestatistieken 
voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’)..  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…) 

3. Filter in de kolom “uitleningen”,  1 uitlening of meer betekent dat het exemplaar uitgeleend 
werd in 2015. 

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. 

 

Hoeveel exemplaren met genre thrillers werd gereserveerd in 2015? 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen met als 
volwassenen genre thrillers (WVGE=thriller), die je gebruikt als invoerbestand. Kies in het 
invulformulier van de service voor het uitvoerformaat exemplaar met circulatiestatistieken 
voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’). 

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Filter in de kolom “reserveringen”,  1 reservering of meer betekent dat het exemplaar 
uitgeleend werd in 2015. 

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. 

 

Hoeveel materialen worden er uitgeleend per jaar en per deelbibliotheek? 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van het laatste volledige jaar van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “uitleningen” zodat de exemplaren met 0 uitleningen 
weggelaten worden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. 

3.3.4 Circulatiegegevens (aantal) 

Hoeveel keer werd de collectie Daisyboeken uitgeleend van april 2015 tot april 2016? 

1. Je maakt een lijst van de subcollectie daisyboeken als invoerbestand. Kies in het 
invulformulier van de service het uitvoerformaat exemplaar met circulatiestatistieken. Vul 
20150401 in bij ‘vanaf datum’ en 20160401 bij ‘tot datum’.  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Kijk naar de kolom “uitleningen” en tel met een som het aantal uitleningen op voor de gehele 
subcollectie.  
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Hoeveel uitleningen gebeurden in totaal in de (deel)bibliotheek binnen een bepaalde periode?  

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Titel” van een periode naar keuze van de FTP-
server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Kijk naar de kolom “uitleningen” en tel met een som het aantal uitleningen op.   

 

Wat zijn de uitleencijfers per BIOS-code: volwassen fictie en non-fictie, jeugd-fictie,… 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “BIOS-code” om enkel de exemplaren met een bepaalde 
BIOS-code over te houden.  

3. Maak in de kolom “uitleningen” een som van het totale aantal uitleningen.  

4. Doe dit vervolgens ook voor de andere BIOS-codes.  

 

Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per 
leensoort voor de hoofdbibliotheek en voor de filialen.  

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” voor het gekozen jaar of de gekozen 
periode van de verschillende deelbibliotheken van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “leensoort” om enkel de exemplaren met een bepaalde 
leensoort over te houden.  

3. Maak in de kolom “uitleningen” een som van het totale aantal uitleningen. Doe hetzelfde 
voor de kolommen “verlengingen” en “reserveringen”.  

4. Doe dit vervolgens ook voor de andere leensoorten.   

 

Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per 
deelbibliotheek.  

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Titel” voor het gekozen jaar of de gekozen 
periode van de verschillende deelbibliotheken van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Maak in de kolom “uitleningen” een som van het totale aantal uitleningen. Doe hetzelfde 
voor de kolommen “verlengingen” en “reserveringen”.  

 

Ik wil het aantal uitleningen in de hoofdbib in 2015, uitgesplitst per muziekgenre (pop, klassiek, jazz 
en blues, enz.) En het bezit van deze genres om uitleencoëfficiënten te berekenen. 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Gebruik deze lijst als 
invoerbestand van de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’).  
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2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Splits met de functie “tekst naar kolommen” de kolom met genres op naar meerdere 
kolommen.  

4. Voeg een filter toe in de kolommen met het “genre” om enkel de exemplaren met het 
gekozen genre over te houden. 

5. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met het gekozen genre. 

6. Kijk naar de kolom “uitleningen” waar je met een som het totale aantal uitleningen van de 
exemplaren met het gekozen genre ka n tellen.  

7. Herhaal dit voor de andere genres.  

 

Wat is het aantal reservaties in een heel jaar (ook online)? 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Titel” van het laatste volledige jaar van de FTP-
server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Tel met een som in de kolom “reserveringen” op hoe vaak alle exemplaren samen 
gereserveerd werden.  

3.3.5 Bezit (aantal) 

Wat is het bezit van LEUKE opgesplitst per leensoort? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” voor LEUKE van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg in de kolom “leensoort” een filter toe om alle exemplaren met de gekozen leensoort 
over te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met de gekozen leensoort, dus het bezit van die 
leensoort.  

4. Herhaal dit voor de andere leensoorten. 

 

Wat is het bezit per collectie per kwartaal? 

1. Kopieer het bestand “Collectiemanagement Exemplaar” per kwartaal van de FTP-server naar 
je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg in de kolom “collectie” een filter toe om alle exemplaren met de gekozen collectie over 
te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met de gekozen collectie, dus het bezit van die 
collectie.  

4. Herhaal dit voor de andere collecties.  
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Wat is het totaalbezit van de bibliotheek? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Het aantal rijen van de lijst geeft het totaalbezit van de bibliotheek.  

 

Ik wil cijfers van het aantal werken van bepaalde subcollecties, bijv. prentenboeken, peuterboekjes,… 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “subcollectie-code” om enkel de exemplaren van een 
bepaalde subcollectie over te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met de gekozen collectie, dus het bezit van die 
collectie.  

4. Herhaal dit voor de andere subcollecties.  

 

Wat is het aantal uitleningen in de hoofdbib in 2015, uitgesplitst per muziekgenre (pop, klassiek, jazz 
en blues, enz.)? En wat is het bezit van deze genres om uitleencoëfficiënten te berekenen? 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Deze lijst gebruik je als 
invoerbestand voor de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’)..  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Splits met de functie ‘tekst naar kolommen’ de kolom met genres op naar meerdere 
kolommen.  

4. Voeg een filter toe in de kolommen met het “genre” om enkel de exemplaren met het 
gekozen genre over te houden. 

5. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal exemplaren met het gekozen genre. 

6. Kijk naar de kolom “uitleningen” waar je met een som het totale aantal uitleningen van de 
exemplaren met het gekozen genre ka n tellen.  

7. Herhaal dit voor de andere genres.  

3.3.6 Aanwinsten (aantal) 

Wat is het aantal boeken dat werd aangekocht voor de filialen? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de boeken over te houden.  
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3. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van de gekozen periode 
over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal nieuwe boeken in de gekozen periode.  

 

Wat is het aantal aanwinsten per deelbibliotheek, onderverdeeld per leensoort? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “leensoort” om enkel de exemplaren van de gekozen 
leensoorten over te houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van de gekozen periode 
over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal nieuwe exemplaren van de gekozen leensoort in de gekozen 
periode.  

5. Herhaal dit voor de andere leensoorten.  

 

Wat zijn de aantallen van aanwinsten per collectie per kwartaal? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “collectie” om enkel de exemplaren van de gekozen collectie 
over te houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van het gekozen 
kwartaal over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal nieuwe exemplaren van de gekozen collectie in de gekozen 
periode.  

5. Herhaal het filteren op aanmaakdatum voor elk kwartaal.  

6. Herhaal dit voor alle collecties.  

 

Ik wil cijfers van aanwinsten van volwassenen fictie en non-fictie in de filialen in het jaar 2015. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “subcollectie” om enkel de exemplaren van de gekozen 
subcollectie (bv. volwassenen fictie) over te houden.  

3. Je kan ook gebruik maken van een filter in de kolom “BIOS-code” om bv. alle exemplaren met 
BIOS-code GM volwassenen fictie eruit te halen.  

4. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van 2015 over te 
houden.  
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5. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal nieuwe exemplaren van de gekozen subcollectie/BIOS-code in 
2015. 

6. Herhaal dit voor de andere subcollectie of BIOS-code volwassenen non-fictie.  

3.3.7 Aanwinsten (lijst) 

Ik wil een lijst van de aangekochte exemplaren in 2015 per leensoort en deelbibliotheek. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” voor elke 
deelbibliotheek van de FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van 2015 over te 
houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “leensoort” om enkel de aanwinsten van de gekozen 
leensoort over te houden.  

4. Herhaal dit voor de andere leensoorten.  

 

Ik wil een overzicht van de aanwinsten per BIOS-code per filiaal. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” voor elke 
deelbibliotheek van de FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van de gekozen periode 
over te houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “BIOS-code” om enkel de aanwinsten met de gekozen BIOS-
code over te houden.  

4. Herhaal dit voor de andere BIOS-codes.  

 

Ik wil een lijst van de nieuwe dvd’s van de laatste maand. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van de laatste maand 
over te houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de dvd’s over te houden.  

 

Ik wil detailinfo per dag welke werken er werden aangekocht. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum” om de aanwinsten van de gekozen dag over 
te houden.  

3.3.8 Inventaris (lijst) 

Ik wil een lijst van alle dvd’s die momenteel op de plank staan (dus niet uitgeleend zijn). 
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1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “Materiaalsoort” om enkel de dvd’s over te houden.  

3. Om tot een lijst te komen van de exemplaren die effectief op de rekken staan, moet je deze 
lijst combineren met de lijst ‘’Momenteel uitgeleend”. Deze kan je zelf aanvragen met behulp 
van de custom service 70 Uitgeleende documenten. 

4.  Verwijder in beide lijsten de kolommen die je niet nodig hebt. Zorg er hierbij voor dat 
dezelfde kolommen in beide lijsten voorkomen, in dezelfde volgorde.  

5. Behoud in de lijst ”Momenteel uitgeleend” zeker de kolom met de inleverdatum. Knip deze 
desnoods en plak hem als laatste kolom in de lijst “Momenteel uitgeleend”.  

6. Kopieer de inhoud van de lijst ‘Momenteel uitgeleend’ en plak deze onderaan de lijst met alle 
dvd’s.  

7. Sorteer de volledige lijst op de kolom “Barcode exemplaar”.  

8. Op deze manier verkrijg je een lijst waarin de dubbels steeds onder elkaar voorkomen.  

9. Als een exemplaar dubbel in de lijst staat, waaronder 1 keer met inleverdatum, zal je het 
tijdens het inventariseren niet op de rekken vinden.  

10. Je kan de dubbele records ook verwijderen op basis van de barcode, zodat enkel de 
aanwezige exemplaren in de lijst overblijven.  

 

Ik wil een lijst van exemplaren die op de plank zouden moeten staan om de rekken in de bib te 
kunnen controleren op verloren exemplaren. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Om tot een lijst te komen van de exemplaren die effectief op de rekken staan, moet je deze 
lijst combineren met de lijst “Momenteel uitgeleend”. Deze kan je zelf aanvragen met behulp 
van de custom service 70 Uitgeleende documenten. 

3.  Verwijder in beide lijsten de kolommen die je niet nodig hebt. Zorg er hierbij voor dat 
dezelfde kolommen in beide lijsten voorkomen, in dezelfde volgorde.  

4. Behoud in de lijst “Momenteel uitgeleend” echter zeker de kolom met de inleverdatum. Knip 
deze desnoods en plak hem als laatste kolom in de lijst “Momenteel uitgeleend”. 

5. Kopieer de inhoud van de lijst “Momenteel uitgeleend” en plak deze onderaan de lijst met 
alle exemplaren.  

6. Sorteer de volledige lijst op de kolom “Barcode exemplaar”.  

7. Op deze manier verkrijg je een lijst waarin de dubbels steeds onder elkaar voorkomen.  

8. Als een exemplaar dubbel in de lijst staat, waaronder 1 keer met inleverdatum, zal je het 
tijdens het inventariseren niet op de rekken vinden.  

9. Je kan de dubbele records ook verwijderen op basis van de barcode, zodat enkel de 
aanwezige exemplaren in de lijst overblijven.  
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3.3.9 Exemplaargegevens (lijst) 

Welke exemplaren hebben geen BIOS-code? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “BIOS-code” en selecteer ‘lege cellen’. Zo hou je alle 
exemplaren over waarbij dit veld leeg werd gelaten.  

3. Je kan ook kijken met de filter in de kolom “BIOS-code” of er exemplaren met foute codes in 
de lijst voorkomen.  

 

Welke exemplaren hebben de processtatus BD? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “processtatus” en selecteer processtatus BD. Zo hou je alle 
exemplaren over met processtatus BD.   

 

Welke exemplaren hebben leensoort 01, 02 en 03? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “leensoort” en selecteer op de gewenste leensoort, bv. 01. Zo 
hou je alle exemplaren over met die leensoort.   

3. Herhaal dit voor de andere leensoorten.  

 

Hoeveel exemplaren hebben een bepaalde ZIZO-code? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “ZIZO-code” en selecteer op de gewenste ZIZO-code. Zo hou 
je alle exemplaren over met die code.   

3. Je kan ook werken met de functie AANTAL.ALS om automatisch het aantal lijnen met de 
opgegeven ZIZO-code te tellen.  

4. Herhaal dit voor de andere ZIZO-codes.  

 

Ik wil een alfabetische lijst van dvd’s voor jongeren, en hetzelfde voor dvd’s volwassenen. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de dvd’s over te houden.    

3. Voeg eventueel een filter toe in de kolom “subcollectie-code” om een onderscheid te maken 
tussen de subcollectie voor jongeren en voor volwassenen.  
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4. Indien nodig verwijder je met ‘Zoeken en vervangen’ de overbodige veldnotaties in de kolom 
“titel”.  

5. Sorteer vervolgens de kolom “titel” van A naar Z.  

 

Ik wil een alfabetische lijst van stripverhalen per reeks. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de strips over te houden.    

3. Sorteer de lijst met ‘aangepast sorteren’. Je kiest voor een alfabetische sortering op het 
eerste niveau van de kolom “reeks” en op het tweede niveau een alfabetische sortering van 
de kolom “titels”.  

 

Ik wil een lijst met de titels gemakkelijk lezen Spaans, toneel, taalcursussen,... 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “subcollectie-code” om enkel de titels van de gewenste 
subcollectie over te houden.    

3. Sorteer de kolom “titel” van A naar Z.   

4. Herhaal dit voor de andere subcollecties.  

 

Ik wil een lijst met tijdschrifttitels met exemplaargegevens (jaargang, signatuur). 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de tijdschriften over te houden.    

3. In de kolom “exemplaarinformatie” kan je de signaturen terugvinden. 

4. Wil je toch per nummer gedetailleerde informatie krijgen, dan gebruik je beter de lijst 
collectiemanagement op exemplaar.  

 

Ik wil een lijst van alle delen in een reeks. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “reeks” om enkel de titels van een bepaalde reeks over te 
houden.     

3. Je kan ook de lijst sorteren met ‘aangepast sorteren’. Je kiest voor een alfabetische sortering 
op het eerste niveau van de kolom “reeks” en op het tweede niveau een alfabetische 
sortering van de kolom “titels”.  

 

Ik wil een lijst van Nederlandstalige proza waarvan het plaatsingskenmerk begint met een a. 
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1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “collectie” om enkel de exemplaren in de collectie 
Nederlandstalige proza over te houden.  

3. Indien nodig verwijder je met ‘Zoeken en vervangen’ de overbodige veldnotaties in de kolom 
“Signatuur”.  

4. Sorteer de kolom “Signatuur” van A naar Z zodat de signaturen die met a beginnen bovenaan 
in de lijst staan. 

5. Je kan na het sorteren de selectie van exemplaren eventueel kopiëren naar een ander blad in 
Excel.  

 

Is het mogelijk lijsten te maken van cd's/dvd's... met een plaatsingsnummer dat eindigt op 10 (er 
kunnen 2 tot 7 karakters voorstaan)? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de cd’s en dvd’s over te houden.  

3. Indien nodig verwijder je met ‘Zoeken en Vervangen’ de overbodige veldnotaties in de kolom 
“Signatuur”.  

4. Kies in de kolom “Signatuur” voor de optie ‘tekstfilters’ en vervolgens voor ‘eindigt met’. In 
de pop-up vul je als waarde 10 in.  

5. Let op als je werkt met een zelf aangevraagd bestand: als je wilt kunnen gebruik maken van 
de tekstfilters, moet je bij het omzetten van tekst naar kolommen zeker kiezen voor het 
gegevenstype ‘tekst’ in de kolom met het signatuur.  

 

Ik wil een lijst van alle ean-codes van de luisterboeken. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Titel” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “subcollectie-code” om enkel de titels in de subcollectie van 
de luisterboeken over te houden.  

3. Kijk naar de kolom “EAN” waarin alle EAN-codes staan. Deze kan je desgewenst kopiëren 
naar een ander blad.  

 

Welke exemplaren hebben vreemde barcodes meegekregen? (afwijkend aantal karakters, caps-lock 
die opstond,...) 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Kijk naar de kolom “Barcode”.  

3. Stel een tekstfilter in. Bijv. als alle barcodes beginnen met dezelfde prefix, kies je bij 
tekstfilter voor ‘aangepaste filter’. Vervolgens kan je in de pop-up kiezen voor ‘begint niet 
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met’  en vervolgens de prefix invullen, zodat enkel de waarden getoond worden die niet met 
de prefix beginnen en dus afwijken.  

3.3.10 Uitgaven (aantal) 

Hoeveel budget werd er gespendeerd aan de collectie jeugd fictie in 2015? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Collectiemanagement Exemplaar” van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “collectie” om enkel de exemplaren van de collectie Jeugd 
Fictie over te houden.  

3. Filter op de kolom “aanmaakdatum” om te bepalen welke exemplaren aangekocht werden in 
2015. 

4. Door een som te maken van alle bedragen in de kolom “prijs” (of “interne annotatie”) kan je 
een idee krijgen van hoeveel aan het collectieonderdeel besteed werd.  

3.3.11 Uitleningen per lenersstatus (aantal) 

Hoeveel ontleningen waren er per lenerscategorie, per deelbib en per leensoort en dit met elkaar 
gecombineerd. 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Deze lijst gebruik je als 
invoerbestand voor de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor 2015 (20150101 bij ‘vanaf datum’, 20151231 bij ‘tot datum’). 
Geef bij lenersgegevens aan dat je lenersstatus wilt opnemen in de statistieken. Maak een 
lijst voor elke deelbib apart aangezien je de cijfers wilt weten per deelbibliotheek. 

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Gebruik een filter in de kolom “leensoort” om enkel exemplaren van een bepaalde leensoort 
over te houden.  

4. Gebruik een filter in de kolom “lenersstatus” om het aantal uitleningen door een bepaalde 
lenersstatus te zien. 

5. Met een som kan je het totale aantal uitleningen door de gekozen lenersstatus van de 
exemplaren met de gekozen leensoort berekenen.   

 

Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per 
lenersstatus voor de hoofdbib en de filialen. 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Deze lijst gebruik je als 
invoerbestand voor de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor de gekozen periode. Geef bij lenersgegevens aan dat je 
lenersstatus wilt opnemen in de statistieken. Maak een lijst voor elke deelbib apart 
aangezien je de cijfers wilt weten per deelbibliotheek. 

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 
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3. Gebruik een filter in de kolom “lenersstatus” om het aantal 
uitleningen/verlengingen/reserveringen door de gekozen lenersstatus te zien. 

4. Met een som kan je het totale aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen door de 
gekozen lenersstatus berekenen. 

 

Ik wil voor een maand een lijst van welke lenersstatussen hoe vaak een bepaalde subcollectie hebben 
uitgeleend. 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Deze lijst gebruik je als 
invoerbestand voor de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor de gekozen maand. Geef bij lenersgegevens aan dat je 
lenersstatus wilt opnemen in de statistieken.  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Voeg een filter toe aan de kolom “subcollectie-code” om enkel exemplaren van de gewenste 
subcollectie te zien.  

4. Gebruik een filter in de kolom “lenersstatus” om het aantal uitleningen door de gekozen 
lenersstatus te zien. 

5. Met een som kan je het totale aantal uitleningen van de gekozen subcollectie door de 
gekozen lenersstatus berekenen. 

 

Welke lenerscategorieën hebben welke subcollectie uitgeleend per lenersstatus en geslacht? 

1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Deze lijst gebruik je als 
invoerbestand voor de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor de gekozen periode. Geef bij lenersgegevens aan dat je 
lenersstatus en het geslacht wilt opnemen in de statistieken.  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Voeg een filter toe aan de kolom “subcollectie-code” om enkel exemplaren van de gewenste 
subcollectie te zien.  

4. Gebruik een filter in de kolom “lenersstatus” om het aantal uitleningen door de gekozen 
lenersstatus te zien. 

5. Gebruik een filter in de kolom “geslacht” om het aantal uitleningen door het gekozen 
geslacht te zien. 01 staat voor man, 02 voor vrouw.  

6. Met een som kan je het totale aantal uitleningen van de gekozen subcollectie door de 
gekozen lenersstatus en het gekozen geslacht berekenen. 

 

Welke 100 strips werden het meest uitgeleend door kinderen in 2010? 
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1. Je maakt met behulp van een CCL-zoekopdracht een lijst van alle beschrijvingen van de 
bibliotheek (WLI=BIB*, vervang BIB door het sigel van je bibliotheek). Deze lijst gebruik je als 
invoerbestand voor de service. Kies in het invulformulier voor het uitvoerformaat exemplaar 
met circulatiestatistieken voor 2010. Geef bij lenersgegevens aan dat je lenersstatus wilt 
opnemen in de statistieken.  

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data, barcodes,…). 

3. Voeg een filter toe in de kolom “materiaalsoort” om enkel de strips over te houden.  

4. Voeg een filter toe in de kolom “lenersstatus” waarmee je enkel de exemplaren die 
uitgeleend werden door lenersstatus 01 jeugd overhoudt.  

5. Sorteer de kolom “uitleningen” van hoog naar laag. Je krijgt bovenaan in de lijst 100 meest 
uitgeleende strips zien.  

3.3.12 Reservaties per lenersstatus (aantal) 

Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per 
lenersstatus voor de hoofdbib en de filialen. 

Zie hierboven. 

3.3.13 Verlengingen per lenersstatus (aantal) 

Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per 
lenersstatus voor de hoofdbib en de filialen. 

Zie hierboven. 



PBS Vlaams-Brabant   ALEPH 21 | Handleiding services en statistieken             versie 22-02-2017 

   38 

 

 

4 Auteurslijst (Custom-14) 

 

 

4.1 Invulrichtlijnen 

 

 
1. Begindatum en einddatum: Geef het datumbereik in waarvoor de statistieken moeten 

opgemaakt worden, in het formaat YYYYMMDD. Dit is de periode waarbinnen je wil tellen 
hoeveel uitleningen, verlengingen, inleveringen en reserveringen er gebeurden. De ‘vanaf 
datum’ en de ‘tot datum’ moeten dezelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen . 
Als je de data openlaat, krijg je statistieken voor de volledige periode in het PBS 
(standaardperiode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2999). 
 

2. Tijdstip van uitvoering: geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden. Het is best deze service ’s nachts te laten draaien, aangezien deze zeer 
intensief is voor de service.   

3. Klik op Doorgeven. 
 
 

4.2 Waar vind je het resultaat terug? 

4.2.1 Voorgeprogrammeerde rapporten 

Een lijst van alle auteurs binnen alle bibliotheken met uitleencijfers van de afgelopen maanden 
binnen het huidige werkjaar, is op het einde van elk kwartaal te vinden op de FTP-server met de 
naam Auteurslijst. Bijv. begin april staat er op de FTP-server een lijst met gegevens van 1 jan. tot en 
met 31 maart, begin juli een met gegevens van 1 jan. tot en met 30 juni. Dit bestand zal reeds 
omgezet zijn naar Excel zodat het onmiddellijk gebruikt kan worden. 
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4.2.2 Voor wie zelf aan de slag gaat 

Als je de service graag zelf wilt aanvragen, kan dat volgens de richtlijnen die hierboven of in de  
Leidraad beschreven worden. Het resultaat kan je daarna terugvinden in taakbeheer met de naam 
Auteurslijst.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie 
hoofdstuk 19) alvorens je met de gegevens aan de slag kan gaan.  

 

 

4.3 Voorbeelden 

Wat is de top 10 van de meest populaire auteurs? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Auteurslijst” van de FTP-server naar je eigen computer 
en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “bibliotheek”. Kies jouw bibliotheek om enkel de auteurs 
eruit te halen waarvan jouw bibliotheek boeken bezit. 

3. Sorteer de kolom “uitleningen” van hoog naar laag om de meest geleende auteurs bovenaan 
in de lijst te krijgen.  

4. In de kolom “aantal exemplaren” kan je zien hoeveel exemplaren jouw bibliotheek bezit van 
de auteurs.  

5. Je kan het aantal uitleningen door middel van een formule delen door het aantal exemplaren 
om te weten hoeveel uitleningen er ongeveer gedaan werden per exemplaar.    

 

Van  welke auteur werd het afgelopen jaar het meest titels gereserveerd? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Auteurslijst” van de FTP-server naar je eigen computer 
en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “bibliotheek”. Kies jouw bibliotheek om enkel de auteurs 
eruit te halen waarvan jouw bibliotheek boeken bezit. 

3. Sorteer de kolom “reserveringen” van hoog naar laag om de meest geleende auteurs 
bovenaan in de lijst te krijgen.  

4. In de kolom “aantal exemplaren” kan je zien hoeveel exemplaren jouw bibliotheek bezit van 
de auteurs.  

5. Je kan het aantal reserveringen door middel van een formule delen door het aantal 
exemplaren om te weten hoeveel reserveringen er ongeveer gedaan werden per exemplaar.    
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5 Baliebelasting (Custom-16) 

 

 

5.1 Invulrichtlijnen 

 
 

1. Deelbibliotheek: Kies een bibliotheek waarvan je de baliebelasting wilt verkrijgen. 

2. Vanaf datum – Tot datum: Geef het datumbereik in waarvoor de baliebelasting moet 
opgemaakt worden, in het formaat DD/MM/YYYY. De ‘vanaf datum’ en de ‘tot datum’ 
moeten dezelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. Het datumbereik is verplicht 
in te vullen.  Je kan met het pijltje naast het invulveld ook een kalender openen waarin je de 
gewenste datum kan kiezen. 

3. Geef aan welke telmethode je wilt gebruiken:  

a. Per weekdag 

b. Per weekdag, per uur 

c. Per datum  

d. Per datum, per uur 

4. Geef aan of je al dan niet een gedetailleerd uitvoerbestand wilt.  

5. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden. Het is best deze service ’s nachts te laten draaien, aangezien deze zeer 
intensief is voor de service.   

6. Klik op Doorgeven. 
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5.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Het resultaat kan je daarna terugvinden in taakbeheer met de naam  
BIB_baliebelasting_datum_summary.csv voor een samenvatting van de baliebelasting, 
BIB_baliebelasting_basic_201611161005.out voor de beknopte versie en 
BIB_baliebelasting_detailed_datum.out voor het gedetailleerde uitvoerbestand van de 
baliebelasting. Deze bestanden zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie 
hoofdstuk 19) alvorens je met de gegevens aan de slag kan gaan. 
 
 

5.3 Voorbeelden 

Ik wil een volledige statistiek van alle circulatie-activiteiten per uur. 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je bibliotheek. Geef aan voor welke periode je 
de statistiek wilt verkrijgen. Kies voor de telmethode ‘per weekdag per uur’ of ‘per datum 
per uur’. 

2. Bij het uitvoerformaat kies je voor het basisrapport, dat doe je door neen te kiezen bij 
‘gedetailleerd uitvoerbestand’.   

3. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data,…). 

4. Je kan per combinatie van leensoort en lenersstatus zien hoeveel uitleningen, reservaties,… 
er gebeurden.  

 

Hoeveel uitleningen worden gedaan door jongeren op woensdagnamiddag? 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je bibliotheek. Geef aan voor welke periode je 
de statistiek wilt verkrijgen. Kies voor de telmethode ‘per weekdag per uur’. Bij het 
uitvoerformaat kies je voor het basisrapport, dat doe je door ‘neen’ te kiezen bij 
‘gedetailleerd uitvoerbestand’.   

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data,…). 

3. Voeg filters toe in de kolom “weekdag” en in de kolom “uur” zodat  je enkel de gegevens van 
woensdagnamiddag overhoudt. 

4.  Voeg in de kolom “lenersstatus” een filter toe op lenersstatus 02 adolescenten om de 
jongeren eruit te filteren. 

5.  Met een som van de kolom “uitleningen” van de overgebleven rijen kan je het totale aantal 
uitleningen van jongeren op woensdagnamiddag tellen. 

 

Kunnen we een overzicht bekomen per openingsuur, van het aantal uitleningen op dinsdag (van 14 u 
tot 17 u) en op vrijdag (van 17 u tot 20 u)? 
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1. Open het invulformulier van de service. Kies je bibliotheek. Geef aan voor welke periode je 
de statistiek wilt verkrijgen. Kies voor de telmethode ‘per weekdag per uur’. Bij het 
uitvoerformaat kies je voor het basisrapport, dat doe je door neen te kiezen bij ‘gedetailleerd 
uitvoerbestand’.   

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data,…). 

3. Voeg filters toe in de kolom “weekdag” en in de kolom “uur” zodat  je enkel de gegevens van 
dinsdagavond en vrijdagavond overhoudt.  

4. Met een som van de kolom “uitleningen” van de overgebleven rijen kan je het totale aantal 
uitleningen op dinsdagavond en vrijdagavond tellen. 

 

Hoeveel uitleningen werden er gedaan op de verschillende halteplaatsen van de bibliobus? 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je bibliotheek. Geef aan voor welke periode je 
de statistiek wilt verkrijgen. Kies voor de telmethode ‘per weekdag per uur’. Bij het 
uitvoerformaat kies je voor het basisrapport, dat doe je door ‘neen’ te kiezen bij 
‘gedetailleerd uitvoerbestand’.   

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data,…). 

3. Splits de kolom “werkstation” naar meerdere kolommen zodat het werkstation en het 
ingelogde personeelslid in een aparte kolom komen. Hiervoor kan je de underscore (_) als 
scheidingsteken gebruiken. 

4. Filter in de kolom “werkstation” voor welk werkstation, en dus halteplaats, je de 
uitleencijfers wilt zien.  

5. Met een som van de kolom “uitleningen” van de overgebleven rijen kan je het totale aantal 
uitleningen in het gekozen werkstation tellen. 

 

Hoeveel cd’s worden uitgeleend door jongeren op woensdagnamiddag? 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je bibliotheek. Geef aan voor welke periode je 
de statistiek wilt verkrijgen. Kies voor de telmethode ‘per weekdag per uur’. Bij het 
uitvoerformaat kies je voor het basisrapport, dat doe je door ‘neen’ te kiezen bij 
‘gedetailleerd uitvoerbestand’.   

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data,…). 

3. Voeg filters toe in de kolom “weekdag” en in de kolom “uur” zodat  je enkel de gegevens van 
woensdagnamiddag overhoudt. 

4.  Voeg in de kolom “lenersstatus” een filter toe op lenersstatus 02 adolescenten om de 
jongeren eruit te filteren. 

5. Voeg in de kolom “leensoort” een filter toe zodat je enkel de uitleencijfers van de cd’s 
overhoudt. 

6.  Met een som van de kolom “uitleningen” van de overgebleven rijen kan je het totale aantal 
uitleningen van leensoort cd’s door jongeren op woensdagnamiddag tellen. 
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Ik wil een rapport met alle uitleencijfers van alle woensdagen en zaterdagen in een jaar per 
lenersstatus voor de filialen DILG en DILS. 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je bibliotheek. Geef aan voor welke periode je 
de statistiek wilt verkrijgen. Kies voor de telmethode ‘per weekdag per uur’. Bij het 
uitvoerformaat kies je voor het basisrapport, dat doe je door ‘neen’ te kiezen bij 
‘gedetailleerd uitvoerbestand’.   

2. Importeer het bestand in Excel en zet de gegevens om naar kolommen. Hou er rekening mee 
dat je overal de juiste bestandstypes kiest (data,…). 

3. Voeg filters toe in de kolom “weekdag” zodat  je enkel de gegevens van woensdag en 
zaterdag overhoudt. 

4. Voeg een filter toe in de kolom “lenersstatus” om enkel de uitleningen door de gekozen 
lenersstatus over te houden.  

5. Met een som van de kolom “uitleningen” van de overgebleven rijen bereken je het totale 
aantal uitleningen door de gekozen lenersstatus op woensdag en zaterdag. 

6. Herhaal dit voor de andere lenersstatussen.  

7. Vraag de service opnieuw aan voor de andere deelbibliotheek en herhaal alle stappen.  
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6 Kasverslag (custom-53) 

 

 

6.1 Invulrichtlijnen 

 

 

1. Kies een bibliotheek waarvoor je het kasverslag wilt verkrijgen. 

2. Vanaf datum – Tot datum: Geef het datumbereik in waarvoor het kasverslag moet 
opgemaakt worden, in het formaat YYYYMMDD. De vanaf datum en de tot datum moeten 
hetzelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. Het datumbereik is verplicht in te 
vullen.  

3. Geef aan in welk formaat je het uitvoerbestand wilt krijgen:  

a. Tekst: hiermee krijg je een .txt bestand dat je in kladblok kan bekijken. 

b. CSV: hiermee krijg je een tabelbestand dat je kan inladen in Excel.  

4. Geef aan of de gegevens al dan niet wilt groeperen per leensoort.   

5. Geef aan of je 1 rapport wilt voor alle werkstations (= hoofdbib, filialen en betaalautomaat) 
samen, of een bestand per werkstation.  
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6. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden. 

7. Klik op Doorgeven. 
 
 

6.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Als je de service zelf wilt aanvragen, kan dit volgens de richtlijnen die hierboven beschreven worden. 
Het resultaat kan je daarna terugvinden in taakbeheer met de naam 
werkstation_datumvan_datumtot_datumaanvraag.txt voor het tekstbestand of  
werkstation_datumvan_datumtot_datumaanvraag.csv voor het csv-bestand. Wanneer je de 
gegevens hebt gevraagd in 1 bestand, krijgt dit de toevoeging ‘full’, bijv. DIE_20150101-
20151231_20161110-kasverslag-full.csv. 
 
 

6.3 Voorbeelden 

Ik wil een kasverslag voor de vorige dag. 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je deelbibliotheek. Geef aan dat je de service 
voor de vorige dag wilt aanvragen (zowel bij ‘vanaf datum’ als ‘tot datum’ de datum van 
gisteren invullen). Geef aan in welk formaat je het uitvoerbestand wilt krijgen, .txt. of .csv 
(om in te laden in Excel). Geef aan of je de gegevens al dan niet wilt groeperen per leensoort.  
Geef aan of je 1 rapport wilt voor alle werkstations (= hoofdbib, filialen en betaalautomaat). 

2. Als resultaat krijg je het kasverslag met daarin een gedetailleerd overzicht van de inkomsten, 
de betaalwijze,… en dat voor alle werkstations van de bib.  

3. Je kan het csv-bestand desgewenst importeren in Excel.  
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7 Kwijtscheldingen (Custom-65) 

 

 

7.1 Invulrichtlijnen 

 

 

1. Kies je bibliotheek in het keuzemenu. Dit is verplicht, kiezen voor de optie ‘alle bibliotheken’ 
geeft geen resultaat.  

2. Begindatum en einddatum: Geef het datumbereik in van de periode waarvan de 
kwijtscheldingen moeten weergegeven worden, in het formaat YYYYMMDD. De ‘vanaf 
datum’ en de ‘tot datum’ moeten dezelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. 

3. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

4. Klik op Doorgeven. 

 

 

7.2 Waar vind je het resultaat terug? 

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
BIB_kwijtscheldingen_begindatum_einddatum_datumaanvraag.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog 
moeten omzetten naar Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je verdere bewerkingen met de 
gegevens kan doen. 
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7.3 Voorbeelden 

Ik wil een lijst met de redenen voor kwijtscheldingen in de afgelopen maand. 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je deelbibliotheek. Geef begin- en einddatum 
van de afgelopen maand in.  

2. In het rapport krijg je een overzicht van alle kwijtscheldingen in die periode met de reden 
voor kwijtschelding.  

3. Je kan het rapport desgewenst importeren in Excel.  
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8 Adresgegevens (Custom-66) 

 

 

8.1 Invulrichtlijnen 

 

 

1. Kies je bibliotheek in het keuzemenu. 

2. Kies een lenersstatus of selecteer alle om de gegevens van alle lezers te verkrijgen. 

3. Geboortedatum van – tot: begin- en einddatum van  de periode waarbinnen de leners 
geboren moeten zijn. Als je deze openlaat, krijg je de gegevens van alle leners met de 
gekozen lenersstatus. De ‘vanaf datum’ en de ‘tot datum’ moeten dezelfde  zijn als je de 
gegevens van 1 dag wil verkrijgen. 

4. Inschrijvingsdatum van – tot: begin- en einddatum van de periode waarbinnen de leners lid 
moeten geworden zijn van de bibliotheek. Als je deze openlaat, krijg je de gegevens van alle 
leners met de gekozen lenersstatus. De ‘vanaf datum’ en de ‘tot datum’ moeten dezelfde  
zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. 
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5. Activiteitsdatum van – tot: begin- en einddatum van de periode waarbinnen de lener voor 
de laatste keer actief moet geweest zijn in de bibliotheek. Als je deze openlaat, krijg je de 
gegevens van alle leners met de gekozen lenersstatus. De ‘vanaf datum’ en de ‘tot datum’ 
moeten dezelfde  zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. 

6. Je kan ook overal of op twee plaatsen data invullen om de resultaten nog meer te verfijnen.  

7. Taal = kies voor Alle om alle leners te verkrijgen. Faciliteitengemeentes kunnen kiezen voor 
Nederlands of Frans.  

8. Formaat: kies voor mailinglijst als je een lijst met mailadressen van de leners binnen het 
gekozen bereik wilt verkrijgen. Kies voor rapport adresgegevens als je een uitgebreid rapport 
wilt krijgen met adresgegevens.  

9. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

10. Klik op Doorgeven. 

 

 

8.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam BIB-adressen-
begindatum-einddatum-datumaanvraag.csv voor de uitgebreide adreslijst en BIB-adressen-
begindatum-einddatum-datumaanvraag.txt voor de mailinglijst. De uitgebreide adreslijst zal je zelf 
eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de gegevens aan 
de slag kan gaan. De mailinglijst kan je kopiëren en plakken of importeren in je mailprogramma. 
 
 

8.3 Voorbeelden 

Ik wil e-mails versturen naar de senioren, studenten, jongeren, kinderen, enz.  

1. Open het invulformulier van de service. Kies je deelbibliotheek. Kies een lenersstatus. Geef 
eventueel de periode op waarin de leners geboren zijn, als de lenersstatussen niet 
leeftijdsgebonden zijn. Je kan eveneens een filter op activiteitsdatum instellen als je enkel de 
actieve leners wilt verkrijgen. Kies voor het formaat ‘mailinglijst’.  

2. Open het bestand in taakbeheer. Kopieer vervolgens de mailadressen naar je 
mailprogramma. 

3. Als het teveel adressen zijn om in 1 beweging te mailen, kan je het bestand ook eerst 
importeren in Excel van waaruit je ze bijv. per 100 kan kopiëren.  

 

Ik wil de e-mailadressen verkrijgen van actieve leners.  

1. Open het invulformulier van de service. Kies je deelbibliotheek. Kies een begin- en einddatum 
van de periode waarbinnen de lener voor de laatste keer actief moet geweest zijn in de 
bibliotheek. Kies voor het formaat ‘mailinglijst’.  



PBS Vlaams-Brabant   ALEPH 21 | Handleiding services en statistieken             versie 22-02-2017 

   50 

 

2. Open het bestand in taakbeheer. Kopieer vervolgens de mailadressen naar je 
mailprogramma. 

3. Als het teveel adressen zijn om in 1 beweging te mailen, kan je het bestand ook eerst 
importeren in Excel van waaruit je ze bijv. per 100 kan kopiëren.  

 

Ik wil een e-mail sturen naar de actieve leners van een filiaal dat moet sluiten. 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je deelbibliotheek. Kies een begin- en einddatum 
van de periode waarbinnen de lener voor de laatste keer actief moet geweest zijn in de 
bibliotheek. Kies voor het formaat ‘mailinglijst’.  

2. Open het bestand in taakbeheer. Kopieer vervolgens de mailadressen naar je 
mailprogramma. 

3. Als het teveel adressen zijn om in 1 beweging te mailen, kan je het bestand ook eerst 
importeren in Excel van waaruit je ze bijv. per 100 kan kopiëren.  

 

Ik wil e-mailadressen verkrijgen van de nieuwe leners om hen toe te voegen aan mailinglijsten of 
welkom te heten. 

1. Open het invulformulier van de service. Kies je deelbibliotheek. Kies een begin- en einddatum 
van de periode waarbinnen de lener lid zijn geworden van de bibliotheek. Kies voor het 
formaat ‘mailinglijst’.  

2. Open het bestand in taakbeheer. Kopieer vervolgens de mailadressen naar je 
mailprogramma. 

3. Als het teveel adressen zijn om in 1 beweging te mailen, kan je het bestand ook eerst 
importeren in Excel van waaruit je ze bijv. per 100 kan kopiëren.  
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9 Momenteel uitgeleend (Custom-70) 

 

 

9.1 Invulrichtlijnen 

 

1. Kies je bibliotheek in het keuzemenu. Kiezen voor de optie ‘alle bibliotheken’ geeft geen 
resultaat. 

2. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

3. Klik op Doorgeven. 

 

 

9.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
BIB_openstaande_ontleningen_datum.csv. Het resultaat van de service zal je zelf eerst nog moeten 
omzetten naar Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de gegevens aan de slag kan gaan. 

 

 

9.3 Voorbeelden 

Welke leners moeten verwittigd worden van de plotse sluiting van een filiaal (inname moet gebeuren 
in een ander filiaal)? 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Behoud enkel de unieke records om te weten welke leners je allemaal moet contacteren.  

3. Kopieer de mailadressen uit de kolom “e-mailadres” en kopieer deze naar je mailprogramma.  
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Welke exemplaren met een bepaalde leensoort of genre zijn momenteel uitgeleend? 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “leensoort”. 

3. Splits de kolom “genre” naar meerdere kolommen. Daarna kan je een filter toevoegen in de 
kolommen met het genre om het gewenste genre over te houden.   

 

Welke recent aangekochte exemplaren met een bepaald genre zijn momenteel uitgeleend?  

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum exemplaar”.  

3. Splits de kolom “genre” naar meerdere kolommen. Daarna kan je een filter toevoegen in de 
kolommen met het genre om het gewenste genre over te houden.   

 

Welke leners hebben nog exemplaren in leen waarvan de uitleentermijn reeds overschreden is? 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “inleverdatum” zodat je enkel de exemplaren met inleverdata 
die reeds voorbij zijn (=dus voor vandaag) overhoudt.  

3. Vervolgens kan je kijken over welke leners het gaat.  

 

Wie kreeg er reeds 4 rappels voor de exemplaren in leen? 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “aantal rappels” zodat je enkel de leners overhoudt die reeds 
4 rappels krijgen. Hou er rekening mee dat in Aleph altijd de zogenaamde ‘dummy rappel’, 
die dient om de maningsprocedure in gang te zetten, wordt meegeteld als eerste rappel. 

3. Vervolgens kan je kijken over welke leners het gaat. Behoud eventueel enkel de unieke 
records om te weten welke leners je allemaal moet contacteren.  

 

Welke ex. met collectie HBPC en leensoort 01 zijn uitgeleend op dit moment? 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel. 

2. Voeg een filter toe in de kolom “collectie” om enkel de exemplaren van HBPC over te 
houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “leensoort” om enkel de exemplaren met leensoort 01 over 
te houden.  

 

Welke leners hebben exemplaren uitgeleend met als inleverdag 1 mei 2016? 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel. 

2. Voeg een filter toe in de kolom “inleverdatum” op de datum 01/05/2016. 
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3. Vervolgens kan je kijken over welke leners het gaat. Behoud eventueel enkel de unieke 
records om te weten welke leners je allemaal moet contacteren.  

 

Ik wil een lijst van alle 60-plussers die exemplaren uitgeleend hebben op dit moment. 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel. 

2. Voeg een filter toe in de kolom “lenersstatus” als je een aparte lenersstatus hebt voor 60-
plussers.  

3. Indien niet, dan kan je ook filteren op “geboortedatum” om alle mensen ouder dan 60 jaar 
over te houden.   

4. Je kan ook eerst de geboortedatum omzetten naar leeftijd, en vervolgens op de nieuwe 
kolom leeftijd filteren.  

5. Vervolgens kan je kijken over welke leners het gaat. Behoud eventueel enkel de unieke 
records om te weten welke leners je allemaal moet contacteren.  

 

Ik wil een lijst uitleningen met een bepaalde inleverdag. 

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel. 

2. Voeg een filter toe in de kolom “inleverdatum”. filter op een inleverdatum naar keuze zodat 
je enkel de uitleningen met die inleverdatum overhoudt.  

 

Ik wil een lijst uitleningen met een bepaalde uitleendag.  

1. Vraag de service aan voor je eigen deelbibliotheek. Open het bestand in Excel. 

2. Voeg een filter toe in de kolom “uitleendatum”. filter op een uitleendatum naar keuze zodat 
je enkel de uitleningen met die uitleendatum overhoudt.  
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10 Uitleenhistoriek lezer (Custom-72) 

 

 

10.1 Invulrichtlijnen 

 
 

1. IDs: geef de barcode in van de lidkaart van de lener. Je kan ook de uitleenhistoriek van 
meerdere leners opvragen door de barcodes allen in te geven gescheiden door een spatie. 

Als je de lener wilt opzoeken op naam, klik je op de knop . 

2. Type ID: hier kan je aangeven dat je bij IDs een barcode hebt ingegeven.  

3. Deelbibliotheek: Vink aan voor welke bibliotheek of bibliotheken je de uitleenhistoriek wilt 
verkrijgen. Kiezen voor de optie ‘alle bibliotheken’ geeft geen resultaat. 

4. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

5. Klik op Doorgeven. 

 

 

10.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
uitleenhist_lezers_BIB_datum.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel 
(instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je verdere bewerkingen met de gegevens kan doen. 
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10.3 Voorbeelden 

Welke exemplaren leenden de vrijwilligers van de dienst Boek aan Huis reeds uit? 

1. Vraag de service aan op basis van de barcode van de vrijwilliger en de deelbibliotheek.  

2. Als resultaat krijg je een lijst van de exemplaren die de vrijwilliger reeds uitleende. 

3.  Indien gewenst kan je dit bestand importeren in Excel om verdere bewerkingen op de 
gegevens te doen. 
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11 Kashistoriek lezer (Custom-78) 

 

 

11.1 Invulrichtlijnen 

 

 
1. Lezersnummer: geef het lezersnummer in van de lener. Als je de lener wil opzoeken op 

naam, klik je op de knop . 

2. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

3. Klik op Doorgeven. 
 
 

11.2 Waar vind je het resultaat terug? 

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
kastransacties_lezersnummer_datum.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar 
Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je verdere bewerkingen met de gegevens kan doen. 
 
 

11.3 Voorbeelden 

Ik wil de volledige kashistoriek van een lener sinds de aanmaak van het lenersrecord. 

1. Vraag de service aan op basis van het lenersnummer van de lener.  

2. Als resultaat krijg je de volledige kashistoriek van de lener. 

3.  Indien gewenst kan je dit bestand importeren in Excel om verdere bewerkingen op de 
gegevens te doen. 
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Ik wil alle kastransacties ouder dan een jaar voor een lener. 

1. Vraag de service aan op basis van het lenersnummer van de lener.  

2. Importeer het bestand in Excel.  

3. Gebruik een filter in de kolom ”datum” om alle kastransacties ouder dan een jaar over te 
houden. 

 

Welke bedragen werden betaald door een bepaalde lener?  

1. Vraag de service aan op basis van het lenersnummer van de lener.  

2. Importeer het bestand in Excel.  

3. Gebruik een filter in de kolom ”status” om alle kastransacties die betaald zijn over te houden. 

4. Je kan ook kijken naar de kolom “betaaldatum”, maar hou er dan wel rekening mee dat 
kwijtgescholden kastransacties (= status geannuleerd) ook een betaaldatum krijgen.  
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12 Openstaande bedragen (Custom-81) 

 

 

12.1 Invulrichtlijnen 

 

 
1. Kies je deelbibliotheek. Dit is verplicht, kiezen voor de optie ‘alle bibliotheken’ geeft geen 

resultaat. 

2. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

3. Klik op Doorgeven. 
 
 

12.2 Waar vind je het resultaat terug? 

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
BIB_openstaande_bedragen_datum.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar 
Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de gegevens aan de slag kan gaan. 

 

 

12.3 Voorbeelden 

Welke bedragen staan open sinds een bepaalde datum voor welke leners? 

1. Vraag de service aan voor je deelbibliotheek en open het bestand in Excel.  

2. Filter met behulp van de kolommen “bedrag” en “debet-credit” alle leners met enkel een 
creditbedrag of een gelijk credit- en debetbedrag eruit om enkel de leners over te houden 
die effectief nog iets moeten betalen. 
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3.  Met een filter in de kolom “aanmaakdatum” kan je alle bedragen die openstaan sinds de 
gekozen datum overhouden. 

4.  Daarna kan je per lener de openstaande bedragen zien en optellen hoeveel hij/zij moet 
betalen aan de bibliotheek. Let op: denk eraan dat bij het filteren op “aanmaakdatum” 
mogelijk bedragen voor deze leners verborgen kunnen zijn. 

 

Welke leners hebben openstaande bedragen? 

1. Vraag de service aan voor je deelbibliotheek en open het bestand in Excel.  

2. Filter met behulp van de kolommen “bedrag” en “debet-credit” alle leners met enkel een 
creditbedrag of een gelijk credit- en debetbedrag eruit om enkel de leners over te houden 
die effectief nog iets moeten betalen. 

 

Welke leners hebben een openstaande schuld van meer dan x euro sinds een bepaalde datum? 

1. Vraag de service aan voor je deelbibliotheek en open het bestand in Excel.  

2. Filter met behulp van de kolommen “bedrag” en “debet-credit” alle leners met enkel een 
creditbedrag of een gelijk credit- en debetbedrag eruit om enkel de leners over te houden 
die effectief nog iets moeten betalen. 

3. Voeg een filter toe in de kolom “bedrag” om alle bedragen lager dan x euro weg te laten.  

4. Tenslotte kan je in de kolom “aanmaakdatum” filteren om enkel de bedragen over te houden 
die openstaan sinds de gekozen datum. 
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13 Lijst leners (custom-82) 

 

 

13.1 Invulrichtlijnen 

 

1. Kies je deelbibliotheek in het keuzemenu. 

2. Kies een lenersstatus of selecteer alle om de gegevens van alle lezers te verkrijgen. 

3. Datum vanaf – tot: geef de begin- en einddatum van de periode waarbinnen de lener voor 
actief moet geweest zijn (= een exemplaar van de geselecteerde bib ontleend, hernieuwd of 
gereserveerd hebben) in de bibliotheek, in het formaat YYYYMMDD. Als je deze openlaat, 
krijg je de gegevens van alle leners met de gekozen lenersstatus voor het afgelopen jaar.  De 
‘vanaf datum’ en de ‘tot datum’ moeten hetzelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil 
verkrijgen. 

4. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden. Het is best deze service ’s nachts te laten draaien, aangezien deze zeer 
intensief is voor de service.   

5. Klik op Doorgeven. 

 

 

13.2 Waar vind je het resultaat terug? 

13.2.1 Voorgeprogrammeerde rapporten 

Een lijst van alle leners binnen een filiaal binnen het huidige werkjaar, is op het einde van elk 
kwartaal te vinden op de FTP-server met de naam Leners, bijv. begin april staat er op de FTP-server 
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een lijst met gegevens van 1 jan. tot en met 31 maart, begin juli een met gegevens van 1 jan. tot en 
met 30 juni. De lijst bevat leners die actief waren in die periode én leners die niet actief waren in die 
periode. Dit bestand zal reeds omgezet zijn naar Excel, zodat het onmiddellijk gebruikt kan worden.  

13.2.2 Voor wie zelf aan de slag gaat  

Als je de service zelf aanvraagt, kan dit volgens de richtlijnen die hierboven beschreven worden. Je 
kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam BIB_leners _datum.csv. Dit 
bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je 
met de gegevens aan de slag kan gaan. 
 
 

13.3 Voorbeelden 

13.3.1 Actieve leners (aantal) 

Hoeveel mannen en vrouwen zijn actief lid van de bibliotheek? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. In de lijst die je krijgt zijn alle leners opgenomen, dus zowel de actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) als de niet-actieve leners (aantal ontleningen is gelijk aan 0). 

3. Voeg een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

4. Voeg een filter toe in de kolom “geslacht” om alle mannen te tonen.  

5. Het aantal lijnen dat overblijft na het filteren is het aantal actieve mannen.  

6. Daarna doe je hetzelfde voor de vrouwen.  

 

Hoeveel leners, klassen en instellingen zijn er voor de hoofdbibliotheek, het filiaal en in totaal? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server voor de verschillende 
deelbibliotheken naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

1. Voeg een filter toe in de kolom “lenersstatus” waarmee je klassen, instellingen,… weglaat om 
enkel de ‘gewone’ leners over te houden.  

2. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

3. Doe daarna hetzelfde voor de klassen en de instellingen.  

4. Je kan ook gebruik maken van de functie AANTAL.ALS om te tellen hoeveel leners er per 
lenersstatus zijn.  

5. Je doet dit zowel voor de hoofdbib als de filialen. Je kan de waarden optellen om het totale 
aantal ook te bekomen.  
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Wat is het aantal actieve leners op 8/10 en 15/10 (de Verwendag en de zaterdag nadien als 
referentie)? 
 

1. Vraag de service aan voor de dag in kwestie (dus zowel bij ‘vanaf datum’ als ‘tot datum’ 
dezelfde dag invullen). Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je kan eventueel nog verder filteren op “lenersstatus” om in detail te weten welke 
doelgroepen je bereikt hebt op de verwendag.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

5. Je doet hetzelfde nog eens voor de week erna om te kunnen vergelijken.  
 

Hoeveel leners leenden iets op de Verwendag? 

1. Vraag de service aan voor de dag in kwestie (dus zowel bij ‘vanaf datum’ als ‘tot datum’ 
dezelfde dag invullen). Open het bestand in Excel.  

2. Filter in de kolom “aantal ontleningen” de leners met 0 uitleningen weg, om enkel de 
personen die iets leenden over te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

 
Hoeveel actieve leners waren er in een filiaal in een bepaald jaar? 

1. Kopieer het bestand “Leners” van de FTP-server van het voorbije jaar van het filiaal naar je 
eigen computer en open dit in Excel. 

2. Indien je een jaar wenst te bevragen dat niet opgenomen is op de FTP-server, kan je de 
service zelf aanvragen. 

3. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

 

Hoeveel kinderen en volwassenen zijn lid van de bibliotheek? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server voor de verschillende 
deelbibliotheken naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je wilt weten hoeveel kinderen en volwassenen er zijn. Je filtert dan ook best met de kolom 
“lenersstatus” eerst de instellingen, klassen, IBL-bibliotheken,… uit de lijst.  

4. Om kinderen en volwassenen van elkaar te onderscheiden, werk je best met de kolom 
“geboortedatum”. Deze kan je omzetten naar leeftijd.  
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5. Vervolgens kan je met de functie AANTAL.ALS tellen hoeveel leners er jonger en ouder zijn 
dan achttien jaar, bijv. =AANTAL.ALS(Cel 1:cel2;"<18") voor het aantal leners onder 18 en 
AANTAL.ALS(Cel 1:cel2;">18") voor het aantal leners ouder dan 18.  

 

Hoeveel leners van bib-aan-huis zijn er? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server voor de verschillende 
deelbibliotheken naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je kan filteren op de kolom “lenersstatus” om enkel de leners met lenersstatus 14 bib-aan-
huis over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

3. Ofwel werk je met de functie =AANTAL.ALS(cel1:cel2;14) om te tellen in hoeveel rijen van de 
range de waarde 14 (= lenersstatus bib-aan-huis) voorkomt.  

 

Wat is het aantal studenten die gebruik maken van de bibliotheek? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server voor de verschillende 
deelbibliotheken naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je kan filteren op de kolom “lenersstatus” om enkel de leners met lenersstatus studenten 
over te houden.  

4. Als je geen lenersstatus hebt voor de studenten, werk je best met de kolom 
“geboortedatum” die je omzet naar leeftijd. Daarna kan je met een filter enkel de leners in 
de leeftijdscategorie van de studenten overhouden. 

5. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

 

Wat is het aantal actieve leners in 2015 per status en geslacht voor elk filiaal afzonderlijk? 

1. Vraag de service aan voor elk filiaal voor de gekozen periode. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Filter in de kolommen “lenersstatus” en “geslacht” op de gewenste waarden. 

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

5. Je kan ook gebruik maken van de functie AANTAL.ALS, bijv. =AANTAL.ALS(cel1:cel2;01) om te 
tellen in hoeveel rijen van de range bijv. de waarde 01 (= lenersstatus jeugd) voorkomt bij 
lenersstatus.  
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Wat is het aantal actieve en niet-actieve leners met een lenersstatus 06? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Filter in de kolom “lenersstatus” om enkel de leners met lenersstatus 06 Senioren over te 
houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

5. Filter vervolgens in de kolom “aantal ontleningen” om enkel de niet-actieve leners (aantal 
ontleningen is gelijk aan 0) over te houden. Kijk opnieuw links onderaan op het scherm om te 
zien hoeveel records werden gevonden. 

 

Hoeveel leners zijn actief in een filiaal (rendement filiaal onderzoeken)? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server voor het filiaal naar je eigen 
computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dat is het aantal actieve leners. 

 

Hoeveel leners komen uit de deelgemeenten? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Om te weten hoeveel leners uit de deelgemeentes komen, kan je filteren in de kolom 
“gemeente” of de kolom “postcode”.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden.  

 

hoeveel actieve volwassenen wonen er buiten het werkingsgebied van de bibliotheek? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Om te weten hoeveel leners uit andere gemeentes komen, kan je filteren in de kolom 
“gemeente” of de kolom “postcode”. Je filtert de eigen postcode of (deel)gemeente weg, en 
houdt dus alle andere gemeentes. 
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4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records werden 
gevonden. Dit is het aantal leners van buiten het werkingsgebied. 

13.3.2 Actieve leners (lijst) 

Welke leners die zich inschreven op de Verwendag leenden nadien nog iets uit in de bib? 

1. Vraag de service aan voor periode van na de Verwendag tot nu. Open het bestand in Excel.   

2. Kijk de kolom met de ”inschrijvingsdatum” en filter op de datum van de Verwendag om enkel 
de leners over te houden die zich dan hebben ingeschreven in de bib.  

3. Vervolgens kan je filteren in de kolom met het aantal uitleningen om enkel de leners over te 
houden die na de Verwendag nog iets uitleenden (aantal uitleningen is groter dan 0).  

 

Wie is de oudste/jongste lener? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal 
ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je wilt weten wie de oudste/jongste lener is. Je laat dan ook best d.m.v. een filter in de kolom 
“lenersstatus” eerste de instellingen, klassen en IBL-bibliotheken uit de lijst.  

4. In de kolom ”geboortedatum” kan je kijken welke geboortedatum het langst geleden of het 
meest recent is. 

5.  Je kan ook de geboortedatum eerst omzetten naar leeftijd. Vervolgens kan je met de 
functies MIN en MAX de jongste en oudste lener achterhalen, of door de kolom met de 
leeftijd te sorteren van laag naar hoog en vervolgens van hoog naar laag.  

 

Ik wil een lijst met leners die sinds de instap in PBS minstens 1 ontlening deden in een filiaal. 

1. Vraag de service aan voor het filiaal voor de periode van de instap in PBS tot nu. Open het 
bestand in Excel.   

2. Filter in de kolom ”aantal uitleningen” om te weten te komen wie minstens 1 uitlening deed 
in het filiaal. 

 

Hoeveel leners zijn er met de leeftijd min 6 of 6 tot 12?  

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je wilt weten hoeveel leners er zijn in bepaalde leeftijdsgroepen. Je filtert dan ook best met 
de kolom “lenersstatus” eerste de instellingen, klassen, IBL-bibliotheken uit de lijst.  

4. Daarna zet je de kolom met “geboortedatum” om naar een leeftijd. 

5.  Vervolgens kan je met de getalfilters alle leners jonger dan 6 overhouden, of alle leners 
tussen 6 en 12. 
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6. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records, dus hoeveel 
leners, aan de criteria voldoen. 

 

Ik wil een lijst van het aantal leners jonger /ouder dan 15 jaar in de gemeente en van buiten de 
gemeente. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je wilt weten hoeveel leners er zijn in bepaalde leeftijdsgroepen. Je filtert dan ook best met 
de kolom “lenersstatus” eerste de instellingen, klassen, IBL-bibliotheken uit de lijst.  

4. Daarna zet je de kolom met “geboortedatum” om naar een leeftijd. 

5. Vervolgens kan je met de getalfilters alle leners jonger of ouder dan 15 jaar overhouden. 

6. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records, dus hoeveel 
leners, aan de criteria voldoen. 

7. Vervolgens kan je de overgebleven leners ook filteren op basis van de kolom “gemeente” of 
“postcode” om te zien wie er in de gemeente woont en wie buiten de gemeente woont.  

 

 Wie is de lener die het verst van de bib woont? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. In de filter van de kolom “gemeente” of “postcode” kan je alle mogelijke waarden zien. Met 
behulp van een opzoeking op het internet kan je achterhalen welke gemeente het verst van 
de bibliotheek is. 

 

Ik wil het aantal actieve tweejarigen weten ter evaluatie van het project Boekbabies. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Je wilt weten hoeveel leners er zijn in bepaalde leeftijdsgroepen. Je filtert dan ook best met 
de kolom “lenersstatus” eerste de instellingen, klassen, IBL-bibliotheken uit de lijst.  

4. Daarna zet je de kolom met “geboortedatum” om naar een leeftijd. 

5. Vervolgens kan je met de getalfilters alle leners van 2 jaar overhouden. 

6. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records, dus hoeveel 
leners, aan de criteria voldoen. 
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Ik wil een lijst met leden die op een bepaalde dag verjaren 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Filter in de kolom “geboortedatum” om enkel de leners over te houden die op de bepaalde 
dag verjaren.  

 

Ik wil een lijst van leners met e-mailgegevens om e-mailadressen te controleren. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Zoek in de kolom “e-mailadres” naar de te controleren e-mailadressen, bv. met de 
toetsencombinatie CTRL+F.  

 

Ik wil een lijst met leners met het geslacht 'onbepaald'. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. De leners met een geslacht ‘onbepaald’ kan je door middel van een filter in de kolom 
“geslacht”, O staat voor onbepaald.  

4. Je filtert ook in de kolom “lenersstatus” best de klassen, instellingen en IBL-bibliotheken uit 
de lijst om enkel de ‘gewone’ leners over te houden.   

 

Welke leners zijn actief in een filiaal en zijn niet actief in de hoofdbibliotheek (= welke leners komen 
voor op de lijst actieve leners voor het filiaal en niet op de lijst actieve leners van de 
hoofdbibliotheek)? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server voor de hoofdbibliotheek en 
het filiaal naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg in beide lijsten een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. De actieve leners van het filiaal kan je kopiëren en plakken onder de lijst met actieve leners 
van de hoofdbibliotheek. Alle leners die dubbel voorkomen, zijn zowel actief in het filiaal als 
de hoofdbib. Leners die slechts 1 keer voorkomen in de lijst zijn enkel actief in de hoofdbib of 
het filiaal, maar niet in beide. 

 

Welke lezers werden (lokaal of globaal) geblokkeerd? 
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1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. Voeg een filter toe in de kolommen met de globale blokkering 1, 2 of 3 of lokale blokkering 1, 
2 of 3. Als er geen blokkering is, staat hier 0. Deze lijnen kan je dus allemaal wegfilteren om 
enkel de leners over te houden die een blokkering hebben.  

 

Ik wil een lijst met adresgegevens van lezers met een bepaalde lezersstatus en/of een bepaalde 
leeftijd, waarin ook de datum van de laatste activiteit en de geboortedatum zijn opgenomen in het 
kader van gebruikersonderzoek. 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg desgewenst een filter toe in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners 
(aantal ontleningen is groter dan 0) over te houden.  

3. In Excel kan je desgewenst alle leners met een bepaalde leeftijd eruit filteren, nadat je de 
kolom “geboortedatum” hebt omgezet naar leeftijd.  

4. In de kolom met de” datum laatste activiteit” kan je kijken wanneer de lener het laatst actief 
is geweest in de bibliotheek.  

13.3.3 Passieve leners (aantal) 

Bijv. hoeveel leners zijn (nog niet) actief geweest sinds de instap in PBS in vergelijking met het totale 
aantal leners van de bibliotheek. 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor de hele periode in het PBS. Open het 
bestand in Excel. 

2. Voeg een filter toe in de kolom “datum laatste activiteit” om alle cellen met waarde 0 (= nog 
nooit actief geweest) over te houden. 

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

4. Je kan ook werken met de functie AANTAL.ALS met de waarde 0 in de kolom “datum laatste 
activiteit”. Als je dit aantal aftrekt van het volledige aantal leners van de bibliotheek, weet je 
meteen ook het aantal actieve leners. 

 

Wat is het aantal actieve en niet-actieve leners met een lenersstatus 06? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Filter in de kolom “lenersstatus” om enkel de leners met lenersstatus 06 Senioren over te 
houden.  

3. Filter in de kolom “aantal ontleningen” om alle actieve leners (aantal ontleningen is groter 
dan 0) over te houden.  

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 
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5. Filter vervolgens in de kolom “aantal ontleningen” om enkel de niet-actieve leners (aantal 
ontleningen is gelijk aan 0) over te houden.  

6. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

13.3.4 Passieve leners (lijst) 

Ik wil een afhakerslijst: leners met een geldige lidkaart die de laatste 6 maanden geen uitlening 
hebben gedaan 

1. Vraag de service aan de laatste 6 maanden. Open het bestand in Excel. 

2. In de kolom “vervaldatum lidmaatschap” kan je filteren. Alle leners met een vervaldatum in 
de toekomst hebben nog een geldig lidmaatschap.  

3. Filter in de kolommen “aantal ontleningen” om enkel de leners over te houden die geen 
enkele uitlening deden.  

 

Welke lezers zijn nog niet langsgekomen in de bibliotheek om hun registratie te verlengen? (niet-
actieve lezers opsporen) 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.  

2. In de kolom “vervaldatum lidmaatschap” kan je filteren. Alle leners met een vervaldatum in 
het verleden hebben geen geldig lidmaatschap. 

13.3.5 Nieuwe leners (aantal) 

Wat is het aantal nieuwe leden sinds 1-1-2015? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” van de FTP-server naar je eigen computer en 
open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “inschrijvingsdatum lokaal record” om alle leners met een 
inschrijvingsdatum voor 1/1/2015 weg te laten. Zo kom je te weten hoeveel leners erna lid 
werden van de bib.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

 

Hoeveel nieuw ingeschreven leners zijn er per lenersstatus en bibliotheek? 

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” voor de verschillende deelbibliotheken van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “inschrijvingsdatum lokaal record” om alle leners met een 
inschrijvingsdatum voor de gekozen datum weg te laten.  

3. Met behulp van een filter in de kolom “lenersstatus”, kan je enkel de nieuwe leners van een 
bepaalde lenersstatus overhouden. 

4. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

5. Herhaal dit voor de andere leensoorten. 

6. Herhaal dit voor de andere deelbibliotheken. 
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Ik wil een maandelijkse lijst van het aantal nieuwe leners.  

1. Kopieer het meest recente bestand “Leners” voor de verschillende deelbibliotheken van de 
FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Voeg een filter toe in de kolom “inschrijvingsdatum lokaal record” om alle leners met een 
inschrijvingsdatum in de maand over te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

 

Wat is het aantal volledig nieuwe inschrijvingen van 10/10/2015 tot 16/10/2015, plus het aantal van 
deze leners die tussen 19/10/2015 en 19/01/2016 minstens 1 uitlening deden (te combineren met 
lijst actieve leners)? 

1. Vraag de service aan voor de periode 19/10/2015 tot en met 19/01/2016 voor je bibliotheek. 
Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “inschrijvingsdatum lokaal record” om alle leners met een 
inschrijvingsdatum in de periode van 10/10/2015 tot 16/10/2015 over te houden.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

4. Vervolgens kan je filteren op de kolom “aantal ontleningen” om de leners eruit te halen die 
minstens 1 uitlening deden.  

13.3.6 Nieuwe leners (lijst) 

Ik wil een lijst van jongeren die ingeschreven werden op de Verwendag en nadien al dan niet actief 
zijn geweest in de bibliotheek. 

1. Vraag de service aan voor periode van na de Verwendag tot nu. Open het bestand in Excel.   

2. Kijk de kolom met de ”inschrijvingsdatum” en filter op de datum van de Verwendag om enkel 
de leners over te houden die zich dan hebben ingeschreven in de bib.  

3. Vervolgens kan je filteren in de kolom met het aantal uitleningen om enkel de leners over te 
houden die na de Verwendag nog iets uitleenden.  

4. Je kan de jongeren uit de lijst halen door eerst hun geboortedatum om te zetten naar leeftijd 
en vervolgens in de kolom met de leeftijd een filter in te stellen.  

13.3.7 Leners met een minimaal aantal uitleningen/reservaties 

Bijv. leners die minimaal 30 uitleningen deden sinds de instap van de bibliotheek in PBS 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor de periode vanaf de instap in het PBS tot nu. 
Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom met het aantal uitleningen om zo alle leners met meer dan 
dertig uitleningen over te houden. 

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

 

Bijv. wie zijn de veel lezers? 
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1. Kopieer het bestand “Leners” voor het laatste volledige jaar van de FTP-server naar je eigen 
computer en open dit in Excel.   

2. Sorteer de kolom met het aantal uitleningen van hoog naar laag om zo de leners die het 
meest lezen bovenaan op het scherm te krijgen.   
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14 Leners die ook elders actief zijn (Custom-83) 

 

 

14.1 Invulrichtlijnen 

 

1. Kies je deelbibliotheek in het keuzemenu. 

Kies een lenersstatus of selecteer alle om de gegevens van alle lezers te verkrijgen. 

2. Datum vanaf – tot: begin- en einddatum van de periode waarbinnen de lener voor de laatste 
keer actief moet geweest zijn in de bibliotheek. Als je deze openlaat, krijg je de gegevens van 
alle leners met de gekozen lenersstatus voor het afgelopen jaar. De vanaf datum en de tot 
datum moeten hetzelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. 

3. Kies een uitvoerformaat: 
a. Lijst: Voor een lijst van alle leners die elders actief zijn. 
b. Aantal: Voor aantallen van leners die elders actief zijn.  

 
4. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 

uitgevoerd worden.  

5. Klik op Doorgeven. 
 
 

14.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
BIB_leners_elders_actief_datum.csv wanneer je bij uitvoerformaat koos voor lijst, of 
BIB_aantal_leners_elders_actief_datum.csv wanneer je bij uitvoerformaat koos voor aantal. De lijst 
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zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de 
gegevens aan de slag kan gaan. 
 
 

14.3 Voorbeelden 

Wie zijn onze leners? Hoeveel dvd leners zijn er jonger dan 30j én gaan naar geen enkele andere bib 
uit de buurt (combinatie met Wie leent wat (lijst)? 

1. Vraag de service custom-83 aan in het formaat ‘lijst’ en de service custom-12, waarbij je 
aangeeft dat de circulatiestatistieken moeten opgedeeld worden per geslacht en 
lenersstatus. 

2.  Door deze lijsten te combineren en een kruistabel te maken, kan je de vraag oplossen.  

 

Wat is het profiel van onze leners klassieke muziek? wie zijn ze? naar leeftijd, geslacht, gebruik van 
andere materialen, gebruik van andere bibs, ... enz.  (combinatie met Wie leent wat (lijst) 

1. Vraag de service custom-83 aan in het formaat ‘lijst’ en de service custom-12, waarbij je 
aangeeft dat de circulatiestatistieken moeten opgedeeld worden per geslacht en 
lenersstatus. 

2.  Door deze lijsten te combineren en een kruistabel te maken, kan je de vraag oplossen.  
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15 Rendement afhaalpunt (Custom-84) 

 

 

15.1 Invulrichtlijnen 

 

1. Kies je deelbibliotheek in het keuzemenu. Dit is verplicht, kiezen voor de optie ‘alle 
bibliotheken’ geeft geen resultaat.  

2. Datum vanaf – tot: Geef het datumbereik in van de periode waarvan het rendement van het 
afhaalpunt moet weergegeven worden, in het formaat YYYYMMDD. De vanaf datum en de 
tot datum moeten hetzelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. Als je geen 
datumbereik ingeeft, worden de cijfers voor het laatste jaar opgemaakt.  

3. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

4. Klik op Doorgeven. 

 

 

15.2 Waar vind je het resultaat terug?  

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam 
BIB_afhaalplaats_reservaties_datum.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar 
Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de gegevens aan de slag kan gaan. 
 
 

15.3 Voorbeelden 

Ik wil weten hoe vaak LEUKL gekozen is als afhaalplaats.  
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1. Vraag de service aan voor LEUKL zonder datumbereik, zodat de gegevens van het laatste jaar 
worden gegeven. Open het bestand in Excel. 

2. De aantallen worden opgesplitst per combinatie leensoort-lenersstatus. Tel de waarden in de 
kolom “aantal” op zodat je het volledig aantal reservaties met de gekozen afhaalplaats weet. 
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16 Lijst afgevoerde exemplaren (Custom-85) 

 

 

16.1 Invulrichtlijnen 

 

1. Kies je deelbibliotheek in het keuzemenu. Dit is verplicht, kiezen voor de optie ‘alle 
bibliotheken’ geeft geen resultaat.  

2. Datum vanaf – tot: Geef het datumbereik in van de periode waarvan je de lijst met 
afgevoerde exemplaren wilt krijgen, in het formaat YYYYMMDD. De vanaf datum en de tot 
datum moeten hetzelfde zijn als je de gegevens van 1 dag wil verkrijgen. Als je geen 
datumbereik ingeeft, wordt de lijst voor het laatste jaar opgemaakt. 

3. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden. Het is best deze service ’s nachts te laten draaien, aangezien deze zeer 
intensief is voor de service.   

4. Klik op Doorgeven. 

 

 

16.2 Waar vind je het resultaat terug?  

16.2.1 Voorgeprogrammeerde rapporten 

Een lijst van alle afgevoerde exemplaren binnen een filiaal (voor Leuven: collectie) binnen het huidige 
werkjaar, is op het einde van elk kwartaal te vinden op de FTP-server met de naam Afgevoerde 
exemplaren, bijv. begin april staat er op de FTP-server een lijst met gegevens van 1 jan. tot en met 31 
maart, begin juli een met gegevens van 1 jan. tot en met 30 juni. Dit bestand zal reeds omgezet zijn 
naar Excel, zodat het onmiddellijk gebruikt kan worden.  
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16.2.2 Voor wie zelf aan de slag gaat  

Als je de service graag zelf wilt aanvragen, kan dit volgens de richtlijnen die hierboven of in de 
leidraad beschreven worden. Het resultaat kan je daarna terugvinden in taakbeheer met de naam 
BIB_afgevoerde_exemplaren_datum.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar 
Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je met de cijfers aan de slag kan gaan.  
 
 

16.3 Voorbeelden 

Hoeveel afgevoerde exemplaren waren er in 2015 met een bepaalde BIOS-code?  

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor het jaar 2015. Open het bestand in Excel.  

2. Filter in de kolom “BIOS-code” op de gewenste waarde. 

3.  Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. Dat 
is het aantal afgevoerde exemplaren met de gekozen BIOS-code.  

 

Hoeveel exemplaren werden er afgevoerd per subcollectie in 2015? 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor het jaar 2015. Open het bestand in Excel.  

2. Filter in de kolom “Subcollectie Code” op de gewenste waarde. 

3.  Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

4. Je kan hiervoor ook gebruik maken van de functie AANTAL.ALS om het aantal lijnen met de 
waarde van de gekozen subcollectie automatisch te tellen. 

 

Hoeveel jeugdboeken werden er in 2015 afgevoerd in een filiaal? 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor het jaar 2015. Open het bestand in Excel.  

2. Filter in de kolom “collectie” op de gewenste collectie jeugdboeken. 

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

4. Je kan hiervoor ook gebruik maken van de functie AANTAL.ALS om het aantal lijnen met de 
waarde van de gekozen collectie automatisch te tellen. 

 

Wat is de afvoer per deelbibliotheek per leensoort? 

1. Kopieer het bestand “Afgevoerde Exemplaren” van de gewenste periode voor de 
verschillende deelbibliotheken van de FTP-server naar je eigen computer en open dit in 
Excel.   

2. Filter in de kolom “leensoort” op de gewenste waarde. 

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

4. Je kan hiervoor ook gebruik maken van de functie AANTAL.ALS om het aantal lijnen met de 
waarde van de gekozen leensoort automatisch te tellen. 
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Wat is de afvoer per collectie per kwartaal? 

1. Kopieer het bestand “Afgevoerde Exemplaren” van het gewenste kwartaal van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Filter in de kolom “collectie” op de gewenste waarde. 

3.  Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

4. Je kan hiervoor ook gebruik maken van de functie AANTAL.ALS om het aantal lijnen met de 
waarde van de gekozen collectie automatisch te tellen. 

5. Een andere werkwijze is om te vertrekken van een lijst voor het volledige jaar en vervolgens 
eerst in de kolom “afvoerdatum” te filteren op datumbereik per kwartaal. 

 

Wat zijn de cijfers van afvoer voor volwassenen fictie en non-fictie in de filialen in het jaar 2015? 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor het jaar 2015. Open het bestand in Excel.  

2. Filter in de kolom “collectie” op de gewenste collectie-onderdelen van volwassenen fictie en 
non-fictie.  

3. Na het filteren krijg je links onderaan op het scherm te zien hoeveel records overblijven. 

 

Welke thrillers met leensoort boek en leensoort dvd werden afgevoerd in 2015? 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek voor het jaar 2015. Open het bestand in Excel.  

2. Filter in de kolom “genre” (die je eventueel eerst opsplitst naar verschillende kolommen” om 
enkel de thrillers over te houden.  

3. Filter in de kolom “leensoort” of “materiaalsoort” om enkel de boeken en dvd’s over te 
houden.  

4. De lijnen die je nog overhoudt zijn de gevraagde titels.   

 

Ik wil een lijst van afgevoerde games.  

1. Kopieer het bestand “Afgevoerde Exemplaren” van de gewenste periode van de FTP-server 
naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Filter in de kolom “leensoort” of “materiaalsoort” om enkel games over te houden.  

3. De lijnen die je nog overhoudt zijn de gevraagde titels.   

 

Ik wil een overzicht van de afgevoerde exemplaren per BIOS-code per filiaal. 

1. Kopieer het bestand “Afgevoerde Exemplaren” van de gewenste periode voor elke 
deelbibliotheek van de FTP-server naar je eigen computer en open dit in Excel.   

2. Filter in de kolom “BIOS-code” op de gekozen waarde.  

3. De lijnen die je nog overhoudt zijn de gevraagde titels.  
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Ik wil detailinfo per dag welke werken werden afgevoerd.  

1. Kopieer het meest recente bestand “Afgevoerde Exemplaren” van de FTP-server naar je 
eigen computer en open dit in Excel.   

2. Filter in de kolom “afvoerdatum” op de gekozen dag.  

3. De lijnen die je nog overhoudt zijn de gevraagde titels.  
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17 Openstaande reservaties (Custom-86) 

 

 

17.1 Invulrichtlijnen 

 

 
1. Kies je deelbibliotheek. Dit is verplicht, kiezen voor de optie ‘alle bibliotheken’ geeft geen 

resultaat. 

2. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

3. Klik op Doorgeven. 
 
 

17.2 Waar vind je het resultaat terug? 

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam BIB_openstaande-
reservaties_datum.csv. Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie 
hoofdstuk 19) alvorens je met de cijfers aan de slag kan gaan. 
 
 

17.3 Voorbeelden 

Hoeveel reservaties staan nog open? 

1. Vraag de service aan voor jouw bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Het aantal lijnen is het aantal reservaties dat nog openstaat.  

3. Filter in de kolom “status” hoeveel er klaarstaan op het rek om te kijken hoeveel reservaties 
al klaarstaan voor de lener en hoeveel er nog niet klaarstaan. Dit betekenen de statussen: A = 
een reservatie die (net) geplaatst is, W = een reservatie die in een wachtrij terecht is 
gekomen, S = een reservatie die verwerkt is door een bibliotheekmedewerker; gereserveerde 
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exemplaren met status A of W zijn dus 'in verwerking' of staan 'in de wachtrij', gereserveerde 
exemplaren met status S staan op het reservatierek in afwachting van afhaling door de lezer. 

 

Welke reservaties moeten een andere afhaalplaats krijgen bij de plotse sluiting van een filiaal en 
welke lezers moeten daarvan verwittigd worden? 

1. Vraag de service aan voor het filiaal. Het resultaat is een lijst met alle exemplaren van het 
filiaal die gereserveerd zijn. Als je bibliotheek toelaat dat exemplaren uit de hoofdbibliotheek 
in het filiaal worden afgehaald, dien je de service ook aan te vragen voor de 
hoofdbibliotheek.  Open het bestand in Excel.  

2. Met een filter in de kolom “afhaalplaats” kan je alle reservaties met het filiaal als afhaalplaats 
eruit filteren.  

3. Met de barcode van de exemplaren kan je deze opzoeken in Aleph en de afhaalplaats 
aanpassen. 

4. De adresgegevens van de leners staan ook in de lijst, deze kan je gebruiken om hen te 
contacteren.  

 

Welke ex. met collectie HBPC en leensoort 01 zijn gereserveerd op dit moment? 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Met een filter in de kolom “collectie” kan je alle exemplaren van collectie HBCP overhouden. 

3. Met een filter in de kolom “leensoort” kan je alle exemplaren met leensoort 01 overhouden. 

4. De exemplaren die je nu nog ziet, zijn de exemplaren met collectie HBPC en leensoort 01 die 
gereserveerd zijn.  

 

Welke ex. van LEUWG zijn momenteel gereserveerd door welke leners of hebben deze bibliotheek 
als afhaalplaats (om populariteit transit na te gaan of leners te verwittigen van sluiting van een filiaal) 

1. Vraag de service aan voor het filiaal. Het resultaat is een lijst met alle exemplaren van het 
filiaal die gereserveerd zijn. Open het bestand in Excel.  

2. Op basis van de lenersgegevens kan je zien welke leners deze reservaties plaatsen. 

3. Je kan ook kijken naar de afhaalplaats om te zien of deze exemplaren van het filiaal ook 
worden aangevraagd in een andere deelbibliotheek. 

4. Als je bibliotheek een transitsysteem heeft, dien je de service ook aan te vragen voor de 
hoofdbibliotheek. In dit bestand staan alle reservaties op ex. van de hoofdbib, dus ook de 
reservaties die in het filiaal worden afgehaald. Open ook dat bestand in Excel.  

5.  Met een filter in de kolom “afhaalplaats” kan je alle reservaties met het filiaal als 
afhaalplaats eruit filteren.  

6. De adresgegevens van de leners staan ook in de lijst, deze kan je gebruiken om hen te 
contacteren.  

 

Welke ex. werden er gereserveerd op 1-6-2016 door welke leners? 
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1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “aanmaakdatum reservatie” om te zien welke exemplaren 
gereserveerd werden op 1-6-2016. 

3.  Vervolgens kan je kijken naar de lenersgegevens om te zien welke leners deze reservaties 
plaatsten.  

 

Ik wil een lijst van exemplaren die beschikbaar en gereserveerd zijn, maar nog niet op het 
reservatierek staan. 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “inleverdatum” van het gereserveerde exemplaar. Die is 0 
wanneer het exemplaar niet uitgeleend is.  

3. Je kan vervolgens ook filteren in de kolom “datum reservatierek”, die is tevens 0 wanneer het 
exemplaar nog niet werd klaargezet als reservatie.  

4. Je kan ook filteren op in de kolom “status” van de reservatie. A = een reservatie die (net) 
geplaatst is, W = een reservatie die in een wachtrij terecht is gekomen, S = een reservatie die 
verwerkt is door een bibliotheekmedewerker; gereserveerde exemplaren met status A of W 
zijn 'in verwerking' of staan 'in de wachtrij'. 

 

Welke reservaties werden geplaatst, maar zijn nog niet toegekend (aangezien het exemplaar nog 
uitgeleend is)? 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “inleverdatum” van het gereserveerde exemplaar, om alle 
rijen weg te laten waar dit 0 (geen inleverdatum) is.  

 

Welke reservaties werden geplaatst, maar zijn nog niet toegekend, hoewel het exemplaar 
beschikbaar is? 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “inleverdatum” van het gereserveerde exemplaar. Die is 0 
wanneer het exemplaar niet uitgeleend is.  

3. Je kan vervolgens ook filteren in de kolom “datum reservatierek”, die is tevens 0 wanneer het 
exemplaar nog niet werd klaargezet als reservatie.  

4. Je kan ook filteren op in de kolom “status” van de reservatie. A = een reservatie die (net) 
geplaatst is, W = een reservatie die in een wachtrij terecht is gekomen, S = een reservatie die 
verwerkt is door een bibliotheekmedewerker; gereserveerde exemplaren met status A of W 
zijn 'in verwerking' of staan 'in de wachtrij'. 

 

Welke reservaties staan op het reservatierek? 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  



PBS Vlaams-Brabant   ALEPH 21 | Handleiding services en statistieken             versie 22-02-2017 

   83 

 

2. Voeg een filter toe in de kolommen “datum reservatierek” en “einddatum reservatierek” van 
het gereserveerde exemplaar. Die data zijn ingevuld wanneer de reservatie werd klaargezet. 
Waar dit 0 is, werd de reservatie nog niet werd klaargezet.  

3. Je kan ook filteren in de kolom “status” van de reservatie. Gereserveerde exemplaren met 
status S staan op het reservatierek in afwachting van afhaling door de lezer. 

 

Welke reservaties op het reservatierek zijn vervallen? 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Voeg een filter toe in de kolom “einddatum reservatierek” van het gereserveerde exemplaar. 
Wanneer die datum reeds voorbij is, is de reservatie vervallen en kan je deze uit het 
reservatierek halen. 

 

Welke exemplaren zijn momenteel in trek en moeten ev. bijbesteld worden? 

1. Vraag de service aan voor je bibliotheek. Open het bestand in Excel.  

2. Sorteer de lijst alfabetisch op titel.  

3. Kijk welke titels frequent voorkomen in de reservatielijst. Deze titels zijn meermaals 
gereserveerd.  
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18 Uitleen/innamehistoriek bepaalde dag (Custom-87) 

 

 

18.1 Invulrichtlijnen 

 
 

1. Kies je deelbibliotheek. Dit is verplicht, kiezen voor de optie ‘alle bibliotheken’ geeft geen 
resultaat. 

2. Geef een datum  in, in het formaat YYYYMMDD. 

3. Tijdstip van uitvoering:  geef desgewenst aan op welke dag en om welk uur de service mag 
uitgevoerd worden.  

4. Klik op Doorgeven. 
 
 

18.2 Waar vind je het resultaat terug? 

Je kan het resultaat van de service terugvinden in taakbeheer met de naam BIB_historiek_datum.csv. 
Dit bestand zal je zelf eerst nog moeten omzetten naar Excel (instructies zie hoofdstuk 19) alvorens je 
met de cijfers aan de slag kan gaan. 

 

 

18.3 Voorbeelden 

Je bent vergeten een kastransactie van een bepaalde lener kwijt te schelden, maar je kent zijn 
barcode niet meer. Je weet alleen nog wanneer die ongeveer in de bib is langsgekomen en wie voor 
hem in de rij stond. 

1. Vraag de service aan voor jouw deelbibliotheek en de dag in kwestie. Open het bestand in 
Excel.  
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2. De lijst geeft je een overzicht van alle uitleningen en innames van die dag. Je kan in de lijst op 
zoek gaan naar de lener die ervoor kwam en naar het uur. Op die manier kan je vinden over 
welke lener het gaat en de kastransactie kwijtschelden.  

 

Je bent vergeten een kastransactie van een bepaalde lener kwijt te schelden, maar je kent zijn 
barcode niet meer. Je weet alleen nog wanneer die ongeveer in de bib is langsgekomen en welk boek 
hij heeft teruggebracht. 

1. Vraag de service aan voor jouw deelbibliotheek en de dag in kwestie. Open het bestand in 
Excel.  

2. De lijst geeft je een overzicht van alle uitleningen en innames van die dag. Je kan in de lijst op 
zoek gaan naar de titel van het boek die de lener terugbracht en naar het uur. Op die manier 
kan je vinden over welke lener het gaat en de kastransactie kwijtschelden. 
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19 Resultaten van services en zoekopdrachten importeren 
in Excel 

 

 

19.1 Externe gegevens ophalen in Excel 

1. Ga naar Excel en open een nieuw formulier. 

2. Kies in het lint voor het tabblad Gegevens. In de groep Externe gegevens ophalen kies je 
voor de optie van tekst.  

 

3. Zorg ervoor dat onderaan je scherm staat "Bestandstypen: alle bestanden"  

4. Zoek het document dat je wil importeren in Excel onder: 

a. PBS21_P/circ/files/PBS50/print 

b. PBS21_P/circ/files/PBS51/print 

c. PBS21_P/circ/files/PBS01/print 

d. PBS21_P/circ/files/PBS60/print 

e. PBS21_P/catalog/files/PBS50/print 

f. PBS21_P/catalog/files/PBS51/print 

g. PBS21_P/catalog/files/PBS60/print 

h. PBS21_P/catalog/files/PBS01/print 



PBS Vlaams-Brabant   ALEPH 21 | Handleiding services en statistieken             versie 22-02-2017 

   87 

 

 

5. Selecteer het bestand en klik op Openen. 

 

6. Kies voor Gescheiden en klik op Volgende. 
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7. Kies een scheidingsteken vb. < zetten bij Overige ; | zetten bij Overige (| = alt  gr + 1) 

8. Geef per kolom aan welk gegevenstype het is (standaard, tekst, datum,..) 

 

9. Excel geeft een cel aan waar het bestand in zal geplaatst worden. Klik op OK. 

 

 

 

19.2 De voorbeeldweergave vanuit Aleph exporteren naar Excel 

1. Selecteer in de bestandslijst in taakbeheer het bestand in het bovenste deel van het scherm 
zodat het blauw oplicht en kies voor de afdrukconfiguratie Voorbeeldweergave.  

2. Een pop-up met de voorbeeldweergave van het bestand wordt geopend.  

3. Klik met de rechtermuisknop in het venster en kies voor de optie Exporteren naar Microsoft 
Excel.  
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4. Excel wordt geopend, waar volgend dialoogvenster verschijnt. Klik op de knop importeren.  
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5. Excel geeft een cel aan waar het bestand in zal geplaatst worden. Klik op OK. 

 

6. Vervolgens kan je met de wizard tekst naar kolommen de gegevens opsplitsen naar 
meerdere kolommen. Zie hoofdstuk 20.1 voor meer informatie.  

 

 

19.3 De bestandsnaam wijzigen van CSV-BESTAND of TXT-BESTAND 

1. Selecteer in de bestandslijst in taakbeheer het bestand in het bovenste deel van het scherm 
zodat het blauw oplicht en kies voor de afdrukconfiguratie Onbewerkte XML bekijken. 

2. Het bestand wordt geopend in kladblok.  
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3. Kies in het menu bestand voor opslaan. Geef een naam aan het bestand en geef het de 
extensie .xls. Sla het op in een zelfgekozen map. 

4. Ga naar de map en open het bestand. Excel wordt geopend. Je krijgt de volgende 
foutboodschap, druk op Ja om het bestand toch te openen.  

 

 

19.4 Resultaten van zoekopdrachten importeren in Excel 

In Aleph worden slechts 1000 resultaten van zoekopdrachten weergegeven. Als de zoekopdracht 
meer resultaten oplevert, kunnen deze gegevens in Excel geopend worden, waar wel alle resultaten 
getoond worden.  

Werkwijze: 

1. Voer de zoekopdracht uit 

2. Bewaar de resultaten op de server: klik op Bewaren en kies een naam in kleine 
letters. vb. jaar1977 (Aleph maakt hier automatisch hoofdletters van) 

 

3. Selecteer in de catalografiemodule de service print_08 om een lijst te maken van de 
bibliografische gegevens.  
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4. Geef de exacte naam van de opgeslagen lijst met zoekresultaten op als invoerbestand en 
uitvoerbestand. Geef de naam in in kleine letters. Kies een formaat. Klik op Doorgeven. 

 

5. Er komt een bestand met de naam die je aan het uitvoerbestand had gegeven in taakbeheer 
(databank PBS01!) te staan.  
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6. Dubbelklik op het bestand.  

7. Er verschijnt een pop-up met de naam Serverbestand kopiëren naar lokale map. 

8. Klik op OK. Het bestand wordt nu overgebracht naar het bovenste deel van het scherm. Dit 
betekent dat het nu van de server gekopieerd is naar de c-schijf van je eigen computer. Nu 
kan je het bestand bekijken, afdrukken, mailen of in Excel importeren.  

9. Kies eventueel voor de afdrukconfiguratie Onbewerkte XML bekijken. Op het document 
(rapport/brief...) wordt slechts een selectie van gegevens getoond. Als je het document 
bekijkt in Onbewerkte XML, kan je nagaan of er ook andere gegevens opgevraagd werden 
door Aleph. Als je het bestand oplaadt in Excel, zijn alle gegevens zichtbaar. 

10. Via de service print_08 bekom je een dat-bestand  

11. Ga naar het lokaal station (c-schijf) en zoek het document opnieuw onder: 

a. PBS21_P/circ/files/PBS50/print 

b. PBS21_P/circ/files/PBS51/print 

c. PBS21_P/circ/files/PBS01/print 

d. PBS21_P/circ/files/PBS60/print 

e. PBS21_P/catalog/files/PBS50/print 

f. PBS21_P/catalog/files/PBS51/print 

g. PBS21_P/catalog/files/PBS60/print 

h. PBS21_P/catalog/files/PBS01/print 
 
Bijvoorbeeld: 
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12. Klik op het bestand met de rechtermuisknop en kies voor 'Bewerken met notepad+. 

  
13. Verwijder de eerste regel (## - XML_XSL). 
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14. Sla het document op. 

15. Klik in Windows Verkenner opnieuw op het bestand met de rechtermuisknop en kies voor 
'Naam wijzigen'. Verander enkel het laatste deel van de naam: de extensie txt moet je 
veranderen naar xls. 

 

16. Klik in Windows Verkenner opnieuw op het bestand met de rechtermuisknop en kies voor 
'Openen met' Excel. 

17. Je krijgt volgende melding. Klik op ja  om verder te gaan. 

 

 

18. Je krijgt vervolgens de vraag hoe je de XML wilt openen. Kies voor Als een XML-tabel.  
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19. Je krijgt volgende melding. Klik op OK om verder te gaan.  

 

20. De tabel wordt geopend met alle gegevens in kolommen.  
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20 De gegevens gebruiksklaar maken in Excel 

 

 

20.1 Omzetten van gegevens naar kolommen 

Wanneer je een csv-bestand importeert in Excel, komt vaak alle informatie in 1 enkele kolom terecht. 
Dit is uiteraard niet leesbaar of bewerkbaar. Je zal deze informatie dan ook moeten opsplitsen zodat 
de informatie netjes per kolom wordt weergegeven.  

 

Werkwijze: 

1. Nadat je het bestand hebt geopend in Excel krijg je alle gegevens in 1 kolom (meestal kolom 
A). 

2. Klik in het lint op het tabblad Gegevens en vervolgens op Tekst naar kolommen in de groep 
Hulpmiddelen voor gegevens.  

 

3. De wizard Tekst naar kolommen wordt geopend. Onderaan deze pop-up zie je steeds een 
voorbeeld van de gegevens zodat je dadelijk kan nagaan welk effect je keuzes hebben op de 
data in de lijst. 
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4. In Stap 1 van 3 kies je voor het bestandstype Gescheiden, wat betekent dat de velden in het 
bestand gescheiden worden door bepaalde scheidingstekens (in ons geval vaak | ) en niet 
door een spatie. Klik op Volgende. 

 

5. Kies in stap 2 van 3 een scheidingsteken. Zet een vinkje bij Overige en vul hierin de | in 
d.m.v. de toetsencombinatie alt gr + 1. In het voorbeeld van de gegevens onderaan de pop-
up zie je dadelijk het effect van je keuze. Als de gegevens gescheiden worden naar 
kolommen, heb je het juist gedaan. Klik vervolgens op Volgende. 
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6. Geef in stap 3 van 3 per kolom het Gegevenstype aan. Hiervoor selecteer je de juiste kolom 
in het voorbeeld van de gegevens en klik je op het bolletje voor het juiste gegevenstype 
(standaard, tekst, datum,..). Je hoeft dit niet voor elke kolom te doen. Excel kiest steeds voor 
Standaard, wat in het merendeel van de gevallen correct is.  
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7. Het is ook mogelijk om te kiezen voor Kolom overslaan bij importeren. Dit kan je doen als de 
informatie in de kolom niet interessant is en je deze liever meteen wilt weglaten i.p.v. deze 
kolom nadien nog te moeten verwijderen. 

 

20.1.1 Lenersnummer, barcode,… omzetten naar het juiste formaat  

Bij het omzetten van barcodes, lenersnummers, recordnummers,… die bestaan uit een aantal nullen 
en dan cijfers, dien je het juiste gegevenstype tekst te kiezen. Dit zorgt ervoor dat de nullen niet 
weggelaten worden, waardoor ze gemakkelijk gekopieerd kunnen worden naar Aleph en omgezet 
worden naar inscanbare barcodes.  

Werkwijze: 

1. In stap 3 van de wizard Tekst naar kolommen kies je voor tekst, nadat je onderaan in de 
wizard de juiste kolom met bv. het lenersnummer hebt geselecteerd.  
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2. Bij het voltooien van de wizard, zullen de lenersnummers het juiste formaat, met nullen 
vooraan, behouden. 

20.1.2  Datum omzetten naar het juiste formaat 

Bij het omzetten van inleverdata, uitleendata,... kies je voor het juiste formaat van het gegevenstype 
datum zodat de standaard Aleph aanduiding van data YYYYMMDD wordt omgezet naar DDMMYYYY. 
Bijv. 20161120 wordt 20/11/2016. Zo kan je achteraf bewerkingen doen op basis van de data en 
chronologisch sorteren of filteren op een datumbereik.  

Werkwijze: 

1. In stap 3 van de wizard Tekst naar kolommen kies je voor datum, nadat je onderaan in de 
wizard de juiste kolom met bv. de datum laatste uitlening hebt geselecteerd.  
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2. Kies in de dropdown het datumformaat van de oorspronkelijke gegevens, hier JMD (jaar, 
maand, dag)  
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3. Bij het voltooien van de wizard, zullen data het juiste formaat DD/MM/YYYY krijgen. 

20.1.3 Bedragen omzetten naar het juiste formaat 

Als er in het uitvoerbestand van de service (bijv. service openstaande bedragen) bedragen 
opgenomen zijn, is dat in het formaat .5 of 0.5 in plaats van 0,5. Deze kan je met de wizard Tekst naar 
kolommen omzetten naar het juiste formaat. 

Werkwijze: 

1. In stap 3 van de wizard Tekst naar kolommen kies je voor de knop geavanceerd, nadat je 
onderaan in de wizard de juiste kolom met bedragen hebt geselecteerd.  



PBS Vlaams-Brabant   ALEPH 21 | Handleiding services en statistieken             versie 22-02-2017 

   104 

 

 

2. In de pop-up kan je dan het juiste decimaalteken kiezen. Hier vul je een punt in.  

 

3. Bij het voltooien van de wizard, zullen de bedragen naar het juiste formaat geconverteerd 
worden, bijv. 0,1 in plaats van .1 of 0.1. 

 

 

20.2 Celeigenschappen veranderen na het importeren in Excel 

Als je tijdens het importeren van de csv in Excel of tijdens het scheiden naar kolommen niet het juiste 
gegevenstype hebt ingesteld voor een bepaalde kolom, kan je dat nadien ook nog doen.   
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De meest voorkomende gegevenstypes zijn: 

1. Tekst = alle waardes worden weergegeven zoals je ze ingeeft. Er worden geen karakters 
weggelaten. 

2. Datum 

3. Getal = je kan kiezen hoeveel decimalen je ziet 

Je past het gegevenstype als volgt aan:  

1. Klik op de kolomhoofding met de rechtermuisknop, bijv. A. 

2. Selecteer Celeigenschappen in het keuzemenu. 

3. Klik in de pop-up op het tabblad Getal. Hier krijg je een keuzelijst van mogelijke 
gegevenstypes te zien. Als je op een gegevenstype klikt, zie je rechts in de pop-up welke 
weergavemogelijkheden je hierbinnen hebt. Kies voor een gegevenstype links en daarbinnen 
voor een weergave-optie rechts.  

 

4. Klik op OK. 

20.2.1 Datum omzetten naar het juiste formaat 

Als je tijdens het importeren van de csv in Excel of tijdens het scheiden naar kolommen niet het juiste 
gegevenstype hebt ingesteld voor kolommen met een datum, kan je deze achteraf ook nog omzetten 
naar het juiste formaat, mits wat manuele handelingen.  
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Werkwijze: 

1. Klik op de kolomhoofding met de rechtermuisknop, bijv. A. 

2. Selecteer Celeigenschappen in het keuzemenu. 

3. Klik in de pop-up op het tabblad Getal. Kies voor datum. Bij Type kan je kiezen uit 
verschillende datumtypes. De notatie 2001-03-14 leunt het dichtst aan bij de standaard 
Aleph aanduiding 20161110.  

 

4. Klik op ok.  

5. Je ziet dat er niets veranderd is aan de data in de kolom. Hiervoor zal je namelijk eerst nog 
streepjes moeten toevoegen aan de verschillende data. Van bijv. 20161110 maak je 2016-11-
10. Vervolgens zal dankzij de eerder ingestelde celeigenschappen de datum rechts uitgelijnd 
worden. Als alle data zo zijn omgezet, kan je erop sorteren en filteren.  

20.2.2 Uur omzetten naar het juiste formaat 

Het uur kan je niet omzetten in de wizard tekst naar kolommen. Dit kan je pas doen als de gegevens 
al onderverdeeld werden in kolommen. Uren worden in het formaat 1426 ingegeven, voor 14u26. 

Werkwijze: 

1. Klik op de kolomhoofding met de rechtermuisknop, bijv. A. 
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2. Selecteer Celeigenschappen in het keuzemenu. 

3. Klik in de pop-up op het tabblad Getal. Kies voor tijd. Bij Type kan je kiezen uit verschillende 
datumtypes. De notatie 13.30 leunt het dichtst aan bij de standaard Aleph aanduiding 1426.  

 

4. Klik op ok.  

5. Je ziet dat er niets veranderd is aan de tijdstippen in de kolom. Hiervoor zal je namelijk eerst 
nog een dubbelpunt moeten toevoegen aan de verschillende tijdstippen. Van bijv. 1426 
maak je 14:26 Vervolgens zal dankzij de eerder ingestelde celeigenschappen de tijd rechts 
uitgelijnd worden. Als alle tijdstippen zo zijn omgezet, kan je erop sorteren en filteren.  

 

 

20.3 Cellen met meerdere waarden opsplitsen 

Soms worden meerdere waarden in eenzelfde kolom weergegeven, zoals in het onderstaande 
voorbeeld het geval is in de kolom Genre. 
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Een dergelijke kolom kan je niet sorteren of filteren op 1 van de waarden, bijv. de voorleesverhalen 
uit de lijst filteren, zal niet lukken, aangezien deze nu eens als 2e waarde in de kolom staan en dan 
weer als 3e. Deze kolommen moet je splitsen in meerdere kolommen, als je wel wil kunnen sorteren 
of filteren op 1 van de waarden. 

Werkwijze: 

1. Voeg voldoende kolommen toe rechts van de kolom die je wil splitsen. Zoniet loop je het 
risico dat de waardes in de kolom die je wil splitsen, de inhoud van de bestaande kolommen 
zal overschrijven. 

2. Klik op de kolomhoofding van de kolom die je wil splitsen (in het bovenstaande voorbeeld 
AI). 

3. Klik in het lint op het tabblad Gegevens en vervolgens op Tekst naar kolommen in de groep 
Hulpmiddelen voor gegevens.  

 

4. De wizard Tekst naar kolommen wordt geopend. Onderaan deze pop-up zie je steeds een 
voorbeeld van de gegevens zodat je dadelijk kan nagaan welk effect je keuzes hebben op de 
data in de lijst.  

5. In Stap 1 van 3 kies je voor het bestandstype Gescheiden, wat betekent dat de velden in het 
bestand gescheiden kunnen worden door bepaalde scheidingstekens en niet door een spatie. 
Klik op Volgende. 
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6. Kies in stap 2 van 3 een scheidingsteken. Zet een vinkje bij het juiste scheidingsteken. In het 
bovenstaande voorbeeld is dit de puntkomma. In het voorbeeld van de gegevens onderaan 
de pop-up zie je dadelijk het effect van je keuze. Als de gegevens gescheiden worden naar 
kolommen, heb je het juist gedaan. Klik vervolgens op Volgende.  
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7. Geef in stap 3 van 3 per nieuwe kolom het Gegevenstype aan. Hiervoor selecteer je de juiste 
kolom in het voorbeeld van de gegevens en klik je op het bolletje voor het juiste 
gegevenstype (standaard, tekst, datum,..). In het bovenstaande voorbeeld kies je telkens 
voor Tekst. 

8. Klik op Voltooien. 

9. Wat voorheen één kolom met meerdere genres per cel was, werd nu opgesplitst in meerdere 
kolommen met in elke kolom slechts één genre. Je voegt best in de nieuwe kolommen een 
kolomtitel toe zodat deze gemakkelijk herkend kunnen worden, bijv. Genre 2, Genre 3, enz….  
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20.4 Overbodige tekens verwijderen met zoeken en vervangen 

Door de MARC21-gegevensstructuur van bibliografische beschrijvingen en holdings in Aleph kunnen 
soms overbodige notaties (bijv. $$a of $$c of $$4ill,..) meekomen in de uitvoerbestanden van 
services. Wanneer je deze invoert in Excel, kan het interessant zijn om deze notaties allemaal te 
verwijderen om de gegevens duidelijker te presenteren. Bovendien zal je niet alfabetisch kunnen 
sorteren als elke cel begint met dezelfde notatie. Deze overbodige tekens weglaten, kan je in een 
beweging met de functie zoeken en vervangen. 

Werkwijze: 

1. Klik in het lint op het tabblad Start en vervolgens op Zoeken en selecteren in de groep 
Bewerken. 

 

2. Open met het pijltje de dropdown en kies voor Vervangen.  

 

3. Het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt geopend op het tabblad Vervangen. Dit 
dialoogvenster kan je ook snel oproepen met de toetsencombinatie CTRL+F 
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4. In het veld naast Zoeken naar vul je de te vervangen tekens in, bijv. $$a. Bij vervangen door 
vul je niets in, zodat de overbodige tekens in feite vervangen worden door een blanco. Je kan 
hier ook een spatie invullen, als je wilt dat er toch ruimte gelaten wordt in plaats van de 
oorspronkelijke notatie.  

5. Klik op Alles vervangen. Zo worden in 1 beweging alle $$a’s in alle cellen verwijderd.  

6. Tenslotte kan je in een nieuw dialoogvenster lezen hoeveel waarden werden vervangen. 

 

20.4.1 Foute tekens verbeteren met zoeken en vervangen 

Vanuit Aleph worden bij het opmaken van lijsten soms bepaalde leestekens vervangen door een 
foute notatie. Zo wordt de titel “De één zijn dood” nu “De Ã©Ã©n zijn dood” en “De Magiër van 
Macindaw” wordt “De MagiÃ«r van Macindaw”. Dit kan je ook oplossen met zoeken en vervangen.  

Werkwijze:  

1. Kopieer de foute notatie, bijv. Ã© 

2. Klik op CTRL + F om de pop-up zoeken en vervangen te openen. Of Klik in het lint op het 
tabblad Start en vervolgens op Zoeken en selecteren in de groep Bewerken. Kies in de 
dropdown voor vervangen.  

3. Plak de foute notatie Ã© in het veld bij Zoeken naar  

4. Vul bij vervangen door de juiste letter é in.  
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5. Klik op Alles vervangen. 

6. Al deze waarden worden in één beweging vervangen.  

7. Tenslotte kan je in een nieuw dialoogvenster lezen hoeveel waarden werden vervangen. 

 

 

 

20.5 Een praktijkvoorbeeld van kolommen splitsen en zoeken en vervangen 

Ter illustratie willen we een voorbeeld geven, waarin de zonet beschreven technieken gebruikt 
worden om gegevens op te schonen en op te splitsen.  

In het veld met de plaatsingsgegevens vanuit Aleph komen verschillende gegevens voor, waarbij het 
gemakkelijk kan zijn om deze te splitsen.  
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Je zal zien dat tussen de gegevens vaak $$b, $$c,… staat. Dit zijn verwijzingen naar de subvelden in 
de holding van de titel. Je kan deze overbodige notaties opkuisen, en de kolommen scheiden door 
gebruik te maken van twee functies, nl. zoeken en vervangen en tekst naar kolommen.  

Werkwijze:  

1. In bovenstaand voorbeeld zullen we 1 dollarteken als scheidingsteken beschouwen. Maar er 
staan telkens twee dollartekens en een letter, dus is het handig als je deze eerst laat 
verwijderen. Dit kan met zoeken en vervangen.  

2. Selecteer de kolom met de plaatsing. Klik op vervangen (tabblad start, groep bewerken of 
CTRL+F). 

 

3. De pop-up zoeken en vervangen wordt geopend. 

4.  Bij zoeken naar vul je bijv. $b in. Bij vervangen door vul je niets in. 

5. Klik op alles vervangen. 

6. Hetzelfde doe je voor de andere notaties: $$c, $$h,… tot je tussen de gegevens enkel nog een 
dollarteken overhoudt.  

 

7. Vervolgens selecteer je de kolom en klik je op tekst naar kolommen.  

8. Kies bij stap 1 voor gescheiden. 
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9. Geef in stap 2 bij overige het dollarteken in als scheidingsteken. Onderaan op het scherm kan 
je het voorbeeld zien van hoe de kolommen gescheiden zullen worden.  

 

10. Zoals je ziet is de eerste kolom een lege kolom, op de hoofding plaatsing na. Op basis van het 
eerste dollarteken werd een aparte kolom hiervoor voorzien. Deze kolom sla je dan ook best 
over bij het importeren, door te kiezen voor kolom overslaan bij importeren.  
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11. Kies desgewenst voor de andere kolommen het juiste gegevenstype.  

12. Druk op voltooien.  

13. Geef de nieuwe kolommen een nieuwe naam.  

 

 

 

20.6 Enkel unieke records tonen 

In sommige tabellen zal je dubbele gegevens hebben. Zo staan in het resultaat van de custom service 
openstaande bedragen sommige leners meerdere keren vermeld omdat ze verschillende bedragen 
op hun naam hebben. Stel nu dat je enkel de namen en adressen van alle leners met een 
openstaande kost wilt overhouden, bijv. om hen een standaardbrief openstaande kosten te 
versturen, dan kan je alle dubbele rijen van de namen eruit filteren.  
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20.6.1 Duplicaten verwijderen 

Alvorens je de duplicaten laat verwijderen uit de tabel, maak je best een kopie van de gegevens in 
een ander tabblad, zodat je geen gegevens verliest. Klik vervolgens op de knop duplicaten 
verwijderen in het tabblad gegevens van het lint (groep hulpmiddelen voor gegevens).  

 

Vervolgens wordt een dialoogvenster geopend. Hier kan je kiezen uit welke kolom(men) de 
duplicaten verwijderd moeten worden.  

 

Tenslotte kan je in een dialoogvenster lezen hoeveel dubbele waarden verwijderd werden, en 
hoeveel waarden er nu nog overblijven.  

 

20.6.2 Filteren op unieke records 

Zoals hierboven wordt aangegeven, worden met duplicaten verwijderen alle dubbele waarden 
effectief verwijderd. Je hebt geen controle over wat Excel allemaal verwijdert. Een andere, en minder 
definitieve, werkwijze is dan ook om te filteren op unieke records.  

Werkwijze: 

1. Selecteer het bereik of de kolom waarop je de filter wilt toepassen, bijv. de kolom met de 
familienaam. Let op: als je de volledige tabel als bereik geeft, worden enkel de volledig 
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identieke records weggefilterd. Je kiest dan ook best voor 1 kolom om op te filteren, bijv. 
naam om alle andere records voor dezelfde persoon weg te filteren.  

2. Ga in het lint naar tabblad gegevens, en vervolgens naar Sorteren en filteren. Klik op de knop 
geavanceerd.  

3. Vink alleen unieke records aan.  

4. Klik op Ok.  

Vervolgens krijg je alle records te zien die slechts een keer in de lijst voorkomen.  De dubbele 
records zijn niet verwijderd, maar weggefilterd. Dat zie je aan de rijnummers die blauw gekleurd 
zijn en verspringen waar zich een dubbel record bevindt.   

 

 

 

20.7 Een tabel opmaken 

Nadat je de gegevens hebt geïmporteerd in Excel, kan je er automatisch een tabel van maken. Op dat 
ogenblik wordt er een tabelstijl toegevoegd, worden automatisch filters toegevoegd per kolom, 
wordt de rijhoofding geblokkeerd bij het scrollen… Het is aangeraden om dit te doen, aangezien het 
op deze manier gemakkelijk wordt om de gegevens te filteren, berekeningen te maken,...  

Werkwijze: 

1. Ga in een willekeurige cel binnen het bereik staan 

2. Klik in het lint op het tabblad Invoegen  

3. Klik in de groep tabellen op tabel 
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4. Excel doet een voorstel voor het bereik van de tabel. Je kan dit aanpassen als het niet klopt 
of op ok klikken om te bevestigen.  

 

5. Vink indien dit nog niet gebeurd is, de optie de tabel bevat kopteksten aan. Zo worden deze 
overgenomen als kolomtitels en wordt de kolomhoofding geblokkeerd bij het naar beneden 
scrollen. 

 

6. Excel maakt van het bereik een tabel.  
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20.7.1 Een totaalrij toevoegen 

Wanneer je van het bereik een tabel hebt gemaakt, kan je eenvoudig een totaalrij toevoegen. 
Hiermee kan je de totalen zien van de verschillende kolommen, en ook de resultaten van andere 
bewerkingen gemakkelijk tonen.  

Werkwijze: 

1. Ga in een willekeurige cel staan in de tabel.  

2. Vink totaalrij aan in het lint (tabblad ontwerpen, groep opties voor tabelstijlen). 

 

3. Onderaan in de tabel wordt automatisch een extra rij toegevoegd.  

4. Excel berekent automatisch het algemene totaal van de gegevens in de tabel. Dit is vooral 
handig wanneer in elke kolom dezelfde gegevens staan (bijv. aantal uitleningen) 

5. Je kan echter ook in elke kolom kiezen welke berekening (bijv. gemiddelde, minimum, 
maximum, som,…)  je wilt maken, door te klikken op het pijltje rechts van de cel. 
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In bovenstaand voorbeeld kan je zo bijvoorbeeld berekenen wat de som is van alle openstaande 
bedragen, wat het grootste bedrag is dat iemand de bibliotheek verschuldigd is, wat het gemiddelde 
is van alle openstaande bedragen,..  

 

 

20.8 De bovenste rij blokkeren 

Als je het gegevensbereik niet opmaakt als tabel, kan het handig zijn om de bovenste rij met de 
kolomhoofdingen te blokkeren. Zo kan je in een lange lijst gegevens, toch gemakkelijk blijven zien 
wat in welke kolom staat. 

Werkwijze: 

1. Ga in een willekeurige cel in het bereik staan. Of selecteer het volledige bereik met  
linksboven in het werkblad.  

2. Ga naar de functie Blokkeren(tabblad Beeld in het lint, groep Venster) 
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3. Om de bovenste rij met de kolomhoofdingen te blokkeren, kies je voor Bovenste rij 
blokkeren.  

4. Zoals je kan zien, is de rand onder rij 1 iets donkerder dan andere randen om aan te geven 
dat de rij erboven is geblokkeerd. 

 

5. Om de blokkering van rijen of kolommen op te heffen, kies je voor titelblokkering opheffen.  
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Alternatieve werkwijze: 

Je kan ook kiezen voor Eerste kolom blokkeren als je de gegevens in de eerste kolom wilt blijven 
zien. De combinatie van de functies eerste kolom en eerste rij blokkeren is echter niet mogelijk. 
Hiervoor dien je te werken met de knop titels blokkeren.  

 

Hiervoor ga je eerst in de cel B2 staan, alvorens je op de knop titels blokkeren klikt. Vervolgens 
worden zowel de eerste rij als de eerste kolom geblokkeerd en blijven deze gegevens bij het scrollen 
in het bereik zichtbaar.  

 

 

 

20.9 Het venster splitsen 

Zoals we hierboven aangaven, kan je de bovenste rij of eerste kolom blokkeren, zodat deze altijd 
zichtbaar zijn bij het scrollen door een lange lijst gegevens. Dit kan je ook doen door het venster te 
splitsen waar je wilt.  

Werkwijze:  
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1. Selecteer de rij onder de rij waar je de splitsing wilt toevoegen. Als je dus rij 2 selecteert, 
wordt het werkblad gesplitst onder rij 1. 

2. OF: selecteer de kolom rechts van de kolom waar je het werkblad wilt splitsen. Als je dus 
kolom B selecteert, wordt het werkblad gesplitst naast kolom A.  

3. Klik op de functie Splitsen (tabblad Beeld in het Lint, groep Venster).  

 

4. Als je zowel wilt splitsen naast de eerste kolom, als onder de bovenste rij, dan ga je in cel B2 
staan.  

5. De splitsing is nu gebeurd, dit zie je doordat onder de eerste rij een dikke lijn werd 
toegevoegd.  

 

6. Je kan de splitsing terug opheffen op door nogmaals te klikken op de knop Splitsen. 

 

 

20.10 Enkele tips bij het importeren van barcodes 

De uitvoerbestanden van services kunnen worden gebruikt om exemplaargegevens of 
lezersgegevens te verbeteren. Als in de bestanden barcodes worden opgenomen, kunnen de leners 
of de exemplaren aan de hand hiervan makkelijk worden opgezocht in Aleph door deze barcodes te 
kopiëren in Excel en te plakken in Aleph.  

Bij het inladen in Excel worden de eerste nullen van de barcodes echter dikwijls weggelaten, 
waardoor dit plakken in Aleph niet meer kan zonder ook manueel de eerste nullen in te typen.  

Werkwijze: 

1. Importeer het uitvoerbestand in Excel zoals het eerder beschreven werd. 
2. In de 3e pop-up die verschijnt op het scherm tijdens het importeren zie je onderaan het 

bestand verschijnen in kolommen. Per kolom kan je een gegevenstype kiezen. Klik op de 
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kolom(men) waarvan je de barcode ongewijzigd wil inladen (je kan door de scroll-bar naar 
rechts te verplaatsen alle kolommen zien) en kies voor Gegevenstype Tekst. 

 

  

3. Klik op Voltooien. Excel geeft een cel aan waar het bestand in zal geplaatst worden. Klik op 
OK.  

Helemaal handig is het als je de barcodes in Excel kan converteren naar inscanbare barcodes. Je kan 
de Excel-lijst dan naast je PC leggen en 1 voor 1 de barcodes inscannen ipv ze uit Excel te moeten 
kopiëren en in Aleph te plakken. 

Let op: om de barcodes te kunnen omzetten in een inscanbaar formaat, moeten er barcode 
lettertypes beschikbaar zijn in Excel. Indien dit niet het geval is, dan kan je deze downloaden van het 
internet en (laten) toevoegen aan Excel. 

Werkwijze: 

1. Voeg in het Excel-bestand een extra kolom in rechts naast de barcodekolom 

2. Selecteer de tabel en open met een rechtermuisklik het venster celeigenschappen. Kies bij 
getal voor de categorie standaard. 

3. Klik in een cel van deze nieuwe kolom, bijv. G2 en vul de volgende formule in: ="*"&F2&"*" --
> hiermee zal je de barcode die zich in cel F2 bevindt, vertalen naar *barcode*. 
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4. Je kan deze formule naar alle cellen in de nieuwe kolom kopiëren door op het kleine 
vierkantje rechtsonder de cel te klikken en dit te verslepen naar de rest van de kolom. In een 
tabelopmaak wordt de formule automatisch gekopieerd naar alle cellen van de rij.  

5. Selecteer de kolom met de geconverteerde barcodes vervolgens opnieuw en kies voor een 
barcode-lettertype. Alle barcodes zullen nu omgezet worden naar inscanbare barcodes. 
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21 Basisbewerkingen in Excel 

 

 

21.1 Kolommen toevoegen en verwijderen 

Je kan een kolom toevoegen door 

1. Met de rechtermuisknop op de kolomhoofding te klikken van een kolom waarvan je links een 
kolom wil toevoegen, bijv. klik op C als je tussen B en C een nieuwe kolom wil toevoegen. 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Invoegen. 

3. De kolom wordt aangemaakt links van de geselecteerde kolom. 

 

Je kan een kolom verwijderen door 

1. Met de rechtermuisknop op de kolomhoofding te klikken van de kolom die je wil 
verwijderen. 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Verwijderen. 

3. De kolom wordt verwijderd. 

 

 

21.2 Rijen toevoegen en verwijderen 

Je kan een rij toevoegen door 

1. Met de rechtermuisknop op de rijhoofding te klikken van een rij waarboven je een rij wil 
toevoegen, bijv. klik op 3 als je tussen 2 en 3 een nieuwe rij wil toevoegen 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Invoegen. 

3. De rij wordt aangemaakt boven de geselecteerde rij. 

 

Je kan een rij verwijderen door 

1. Met de rechtermuisknop op de rijhoofding te klikken van de rij die je wil verwijderen. 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Verwijderen. 

3. De rij wordt verwijderd. 
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21.3 Een tweede werkblad openen en hier gegevens op kopiëren 

1. Om een bijkomend werkblad te openen, klik je onderaan de lijst op het icoon  

 

2. Om hier gegevens naartoe te kopiëren, ga je terug naar de oorspronkelijke lijst en selecteer 
je de door jou gewenste rijen. 

3. Druk de toetsencombinatie ctrl-C in om de rijen te kopiëren. 

4. Klik op het 2e werkblad, ga op een cel staan en druk op de toetsencombinatie ctrl-V om de 
inhoud van de rijen in de cel te plakken.  

 

 

21.4 Gegevens sorteren 

Je kan de lijst sorteren o.b.v. de gegevens in 1 kolom, in oplopende of aflopende volgorde, bijv. je kan 
de lijst sorteren op auteur van A tot Z.  

Werkwijze: 

1. Ga in een cel staan van de kolom waarop je wilt sorteren.  

2. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren. 
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3. Klik op om de kolom van A tot Z te ordenen. Klik op om de kolom van Z tot A te 
ordenen. 

 

Je kan de lijst ook sorteren op meerdere niveaus of kolommen, in oplopende of aflopende volgorde, 
bijv. je kan de lijst sorteren op auteur op het 1e niveau en op titel in het 2e niveau. Excel zal dan eerst 
alle auteurs ordenen en vervolgens binnen de rijen met een bepaalde auteur de exemplaren sorteren 
op titel.   

Werkwijze: 

1. Ga in een cel staan van de kolom waarop je het eerst wilt sorteren.  

2. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren en 
klik op Sorteren. 

  

3. Er wordt een dialoogvenster met de naam Sorteren geopend. De kolom van waaruit je 
vertrok, staat al aangegeven als 1e sorteeroptie. Verander eventueel de sorteervolgorde van 
A naar Z naar van Z naar A.  

4. Door te klikken op Niveau toevoegen kan je een 2e sorteerniveau toevoegen. Je kan dit ook 
herhalen om een 3e, 4e,… bijkomende niveau in te stellen.    

 

5. Je kan een niveau verwijderen door op de knop Niveau verwijderen te klikken.  

6. Je kan de volgorde van de niveaus wijzigen door een niveau te selecteren en dit m.b.v. de 

pijltjes  of  een niveau te doen stijgen of dalen. 
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7. Vergeet niet de optie de gegevens bevatten kopteksten aan te vinken, zodat de 
kolomhoofdingen bovenaan blijven staan en niet mee gesorteerd worden.  

2de Werkwijze:  

1. Ga in een cel staan van de kolom waarop je wilt sorteren.  

2. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren. 

3.  klik op een van de knoppen om snel te sorteren van A naar Z of van Z naar A. 

  

4. De gegevens worden volgens gesorteerd volgens de waarden van de gekozen kolom. 

3de werkwijze:  

Deze werkwijze kan enkel toegepast worden in een tabel waarbij de filter ingeschakeld is. 

1. Klik op het pijltje naast de kolomtitel.  

2.  Kies in de dropdown of je wilt sorteren van A naar Z of van Z naar A (in een kolom met tekst), 
van hoog naar laag of omgekeerd (in een kolom met getallen), van oud naar nieuw of 
omgekeerd(in een kolom met data). 

 

3. De gegevens worden volgens gesorteerd volgens de waarden van de gekozen kolom. 
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21.5 Gegevens filteren 

Door een filter in te stellen, kan je kiezen welke gegevens je ziet in de kolom en welke niet, bijv. 
m.b.v. een filter in de kolom met postcodes kan je ervoor kiezen enkel de rijen te zien waarin de 
postcode 3000 voorkomt, de andere rijen met andere postcodes worden eruit gefilterd en zijn 
onzichtbaar. 

Werkwijze: 

1. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren. 

2. Klik op de knop Filter om een filter toe te voegen. 

 

3. Naast elke kolomhoofding verschijnt een pijltje . 

 

4. Als je op dit pijltje klikt, kan je ervoor kiezen om alle gegevens te tonen of slechts een deel 
van de gegevens die een bepaalde waarde hebben in een kolom. Enkel de rijen met de 
waardes die je kiest, worden getoond. De overige rijen worden eruit gefilterd. ` 

a. Als je op het pijltje klikt, opent zich een keuzemenu. 

b. In dit keuzemenu zijn alle unieke waarden van de geselecteerde kolom opgenomen. 
Standaard is Alles selecteren aangevinkt.  
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c. Als je het vinkje voor Alles selecteren verwijdert, verdwijnen alle vinkjes.  

d. Nu kan je zelf kiezen bij welke waardes je opnieuw een vinkje zet of welke je blanco 
laat: 

i. Vinkje = de rijen met deze waarde worden getoond 

ii. Blanco = de rijen met deze waarde worden onzichtbaar 

e. Klik op OK. 

5. Je ziet dat er een filter ingeschakeld is in een lijst op verschillende manieren: 

a. De rijnummers hebben een andere kleur gekregen om aan te tonen dat je niet alle 
gegevens te zien krijgt 

b. In de kolomhoofding van de kolom waarin je de filter hebt ingesteld, staat een 

filtericoontje  

c. Links onderaan in de statusbalk kan je tenslotte lezen hoeveel rijen er nog worden 
weergegeven, bijv. “2 van de 9 records zijn gevonden”. 
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6. Je kan een filter opnieuw verwijderen door  

a. op het filtericoon  te klikken in de kolom waarin je de filter inschakelde.  

b. Klik in het keuzemenu op de optie Filter uit (kolomnaam) wissen 

7. Je kan alle filters in een lijst tegelijk verwijderen door  

a. In het tabblad Gegevens binnen de groep Sorteren en filteren op de knop Wissen te 
klikken 

 

8. Er bestaan specifieke tekstfilters, datumfilters en getalfilters. Afhankelijk van de 
celeigenschappen van een kolom zal Excel deze filtermogelijkheden aanbieden in het 

keuzemenu per kolom nadat je de filter activeerde en op het  in een kolomhoofding 
klikte. Zo zijn de mogelijkheden voor kolommen die getallen bevatten anders dan die voor 
kolommen met tekst of datums. 

a. Tekstfilter: deze filters werken voor kolommen met het gegevenstype Tekst. 
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b. Getalfilters:  deze filters werken voor kolommen met het gegevenstype Getal 

 

c. Datumfilters: deze filters werken voor kolommen met het gegevenstype Datum. Let 
op! Deze werken het best als het gegevenstype ingesteld is op Datum en daarbinnen 
voor de weergave-optie DD/MM/YYYY, bijv. 16/11/2016.  
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22 Berekeningen maken in Excel  

 

 

22.1 Formules ingeven 

Berekeningen maak je in Excel door het gebruik van formules en functies.  

Werkwijze om eenvoudige formule in te geven: 

1. Ga in de cel staan waarin je de formule wilt maken 

2. Typ de formule in de formulebalk of rechtstreeks in de cel 

3. Begin de formule steeds met =  

4. Geef de eerste waarde of een celverwijzing in bijv. C2 (voor de cel in kolom C op de 2de rij) 

5. Typ de gewenste operator: + voor een som, - voor een verschil, * voor een 
vermenigvuldiging, / voor een deling. 

6. Geef de tweede waarde of celverwijzing in 

7. Voeg eventueel meerdere operatoren en waardes of celverwijzingen toe aan de formule 

8. Druk op enter 

In het onderstaande voorbeeld wordt door middel van een eenvoudige formule de som gemaakt van 
de verschillende kosten die een lener nog moet betalen.  

  

 

 

22.2 Een functie invoegen met de functiewizard 

Excel biedt ook een heel aantal voorgeprogrammeerde functies aan om berekeningen te maken, 
waarvan hieronder de meest interessante beschreven worden. Een functie invoegen kan op de 
volgende manieren:  
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a) Klik in het lint op het tabblad Formules. Ga hierbinnen naar de groep Functiebibliotheek. Klik 

op de knop Functie invoegen  en kies de gewenste functie. 

b) Klik op het pictogram  in de formulebalk. 

 

c) In de groep Functiebibliotheek kan je ook enkele veelgebruikte functies (bijv. autosom) 
kiezen. 

d)  Klik binnen de Functiebibliotheek onder de knop op het pijltje om een dropdown te 
openen met enkele andere vaak voorkomende handige functies:  

 

i. Bereken de som van het geselecteerde bereik. 

ii. Bereken het gemiddelde van het geselecteerde bereik.  

iii. Bereken het aantal getallen in het geselecteerde bereik.  

iv. Geeft de maximum waarde weer uit het geselecteerde bereik.  

v. Geeft de minimum waarde weer uit het geselecteerde bereik.  

vi. Meer functies: de functiebibliotheek wordt geopend. 

 

 

22.3 Sommen maken (=SOM) 

1. Zorg dat er een lege cel beschikbaar is onder de reeks getallen waarvan je de som wilt 
maken. Voeg hiervoor eventueel een rij toe onderaan de rijen met de getallen. Ga in deze 
lege cel staan.  
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2. Typ in de cel het volgende in =SOM( of gebruik de knop . 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarvan je de inhoud wil optellen en druk op Enter.  

4. Excel vervolledigt de formule met het bereik, bijv. =SOM(AU2:AU5).  

 

Een alternatieve werkwijze is om eerst het bereik te selecteren en vervolgens op de knop Som te 
klikken. Je kan ook gebruikmaken van de toetsencombinatie ALT + = 

 

 

22.4 Gemiddelde berekenen 

1. Zorg dat er een lege cel beschikbaar is onder de reeks getallen waarvan je de som wilt 
maken. Voeg hiervoor eventueel een rij toe onderaan de rijen met de getallen. Ga in deze 
lege cel staan.  

2. Typ in de cel het volgende in =GEMIDDELDE( of kies met het pijltje naast de knop  voor 
Gemiddelde. 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarvan je het gemiddelde wilt berekenen en druk op Enter.  

4. Excel vervolledigt de formule met het bereik, bijv. =GEMIDDELDE(AU2:AU5).  

 

Een alternatieve werkwijze is om eerst het bereik te selecteren en vervolgens op het pijltje naast de 
knop Som te klikken en te kiezen voor Gemiddelde.  
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22.5 Hoogste waarde bepalen (=MAX) 

1. Zorg dat er een lege cel beschikbaar is onder de reeks getallen waarvan je de som wilt 
maken. Voeg hiervoor eventueel een rij toe onderaan de rijen met de getallen. Ga in deze 
lege cel staan.  

2. Typ in de cel het volgende in =MAX( of kies met het pijltje naast de knop  voor Max. 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarvan je de hoogste waarde wilt bepalen en druk op Enter.  

4. Excel vervolledigt de formule met het bereik, bijv. =MAX(AU2:AU5).  

 

Een alternatieve werkwijze is om eerst het bereik te selecteren en vervolgens op het pijltje naast de 
knop Som te klikken en te kiezen voor Max.  

 

 

22.6 Laagste waarde bepalen (=MIN) 

1. Zorg dat er een lege cel beschikbaar is onder de reeks getallen waarvan je de som wilt 
maken. Voeg hiervoor eventueel een rij toe onderaan de rijen met de getallen. Ga in deze 
lege cel staan.  

2. Typ in de cel het volgende in =MIN( of kies met het pijltje naast de knop  voor Min. 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarvan je de laagste waarde wilt bepalen en druk op Enter.  

4. Excel vervolledigt de formule met het bereik, bijv. =MIN(AU2:AU5).  
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Een alternatieve werkwijze is om eerst het bereik te selecteren en vervolgens op het pijltje naast de 
knop Som te klikken en te kiezen voor Min.  

 

 

22.7 Grootste/kleinste waarde opzoeken (= GROOTSTE / KLEINSTE) 

Met de MIN en MAX functies kan je gemakkelijk de laagste en hoogste waarde bepalen. De functies 
GROOTSTE en KLEINSTE geven in eerste instantie dezelfde resultaten, maar deze functies hebben 
meer mogelijkheden. Je kan namelijk ook de tweede kleinste waarde berekenen, of derde grootste,… 
wat met MIN en MAX niet mogelijk is.  

Werkwijze: 

1. Zorg dat er een lege cel beschikbaar is onder de reeks getallen waarvan je de som wilt 
maken. Voeg hiervoor eventueel een rij toe onderaan de rijen met de getallen. Ga in deze 
lege cel staan.  

2. Typ in de cel het volgende in =GROOTSTE(  

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. Druk 
niet op Enter!   

4. Geef een puntkomma in. 

9. Geef het getal in dat overeenkomt met de plaats die het getal inneemt tegenover de 
grootste waarde in het bereik. Dit kan bijvoorbeeld 2 zijn, om het tweede grootste getal in 
het bereik te weten te komen. Geef tot slot een ) in.  bijv. =GROOTSTE(C30:H30;2). Druk op 
enter.  
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22.8 AANTAL.ALS 

Deze functie gebruik je om het aantal cellen te tellen die voldoen aan een criterium, bijv. het aantal 
cellen waarin een bepaalde lenersstatus voorkomt of een bepaald geslacht, of alle leners jonger dan 
18 jaar, of in een kolom met voornamen alle leners met de voornaam Tom… Je bouwt een 
voorwaarde in op basis waarvan vervolgens geteld wordt.  

Werkwijze: 

1. Selecteer een lege cel ergens in de lijst. 

2. Typ in de cel het volgende in =AANTAL.ALS( 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarbinnen je het aantal cellen wil optellen die de door jou gewenste 
waarde bevatten. Druk niet op Enter!  

4. Excel vult het bereik aan in de formule, bijv. =AANTAL.ALS(A1:A89 

5. Geef een puntkomma in gevolgd door de waarde die je wil optellen in het bereik tussen “ 
”en tot slot een ), bijv. =AANTAL.ALS(P2:P8;”M”) 

6. Druk op Enter. 
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Je kan met AANTAL.ALS ook alle rijen met een waarde groter of kleiner dan een bepaalde waarde 
tellen, zoals in onderstaand voorbeeld. Alle rijen met een bedrag groter dan 5 euro worden geteld 
met de formule =AANTAL.ALS(C2:C21;”>5”) 

 

Je kan ook meerdere voorwaarden inbouwen, bijv. om alle leners te tellen die ouder zijn dan 6 jaar 
maar jonger dan 18 jaar. Hiervoor gebruik je de functie AANTALLEN.ALS. Vergeet de voorwaarden 
niet tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen, en geef het bereik opnieuw in voor elke 
voorwaarde. De twee voorwaarden dien je van elkaar te scheiden met een puntkomma. Bijv. 
=AANTAL.ALS(C1:C100;”>6”;C1:C100;”<18”) 
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22.9 Leners tellen op basis van leeftijd 

In een lenerslijst kan het interessant zijn om alle leners met een bepaalde leeftijd te tellen. In het 
uitvoerbestand van de services met leners staan echter nooit leeftijden, maar wel de geboortedata 
van de leners. Met een functie kan je de geboortedatum omzetten naar de leeftijd van de leners.  

22.9.1 Geboortedatum omzetten naar leeftijd 

Door middel van de functie DATUMVERSCHIL kan je het verschil tussen de geboortedatum en de 
datum van vandaag berekenen, wat neerkomt op de leeftijd van een persoon. 

Werkwijze: 

1. Als je de leeftijd wilt berekenen voor alle leners in de lijst, voeg je best een nieuwe kolom 
toe.  

2. Zorg dat de celeigenschappen van de kolom op getal staan, in plaats van datum.  

3. Selecteer een lege cel bovenaan de nieuwe kolom. 

4. Typ in de cel het volgende in =DATUMVERSCHIL( 
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5. Het bereik is de geboortedatum van de lener tot vandaag. Excel maakt een plusteken van de 
cursor wat betekent dat je de cel met de geboortedatum die je wilt omzetten, kan kiezen.  

6. Excel vult de gekozen cel aan in de formule, bijv. =DATUMVERSCHIL(L2 

7. Om het bereik aan te vullen, geef je een puntkomma in gevolgd door VANDAAG(), bijv. 
=DATUMVERSCHIL(L2;VANDAAG() 

8. Geef een puntkomma in, gevolgd door de eenheid waarin je de leeftijd wilt uitdrukken, bijv. 
“Y” voor jaar. Deze eenheid moet tussen aanhalingstekens staan. Sluit daarna de haakjes, 
bijv. =DATUMVERSCHIL(L2;VANDAAG();"Y"). Volgende eenheden zijn mogelijk: 

a. “Y”: Het aantal volledige jaren in de periode. 

b. “M”: Het aantal volledige maanden in de periode. 

c. “D”: Het aantal dagen in de periode. 

9. Druk op Enter. 

 

Je kan met de cursor de functie kopiëren naar alle cellen in dezelfde kolom, zodat overal automatisch 
de leeftijd wordt berekend. In een opgemaakte tabel gebeurt dit automatisch.  

 

Een alternatieve werkwijze: 

1. Als je de leeftijd wilt berekenen voor alle leners in de lijst, voeg je best een nieuwe kolom 
toe.  

2. Zorg dat de celeigenschappen van de kolom op getal staan, in plaats van datum.  

3. Selecteer een lege cel bovenaan de nieuwe kolom. 

4. Typ in de cel het volgende in =(VANDAAG() 

5. Geef een minteken in. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je de cel 
met de geboortedatum die je wilt omzetten, kan kiezen.  

6. Excel vult de gekozen cel aan in de formule, bijv. =(VANDAAG()-L2 

7. Sluit de haakjes, bijv. =(VANDAAG()-L2) 
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8. Geef een deelteken / in, gevolgd door het getal waardoor je wilt delen, nl. 365,25 (=het 
aantal dagen in een jaar rekening houdend met schrikkeljaren), bijv. =(VANDAAG()-
L2)/365,25 

9. Druk op Enter. 

 

Je kan met de cursor de functie kopiëren naar alle cellen in dezelfde kolom, zodat overal automatisch 
de leeftijd wordt berekend. In een opgemaakte tabel gebeurt dit automatisch.  

22.9.2 Kinderen en volwassenen tellen 

Nadat je de geboortedata hebt omgezet naar leeftijd, kan je alle kinderen (jonger dan 18 jaar) tellen 
met de functie AANTAL.ALS. Bijv. =AANTAL.ALS(M2:M24;"<18"). Het aantal volwassenen (ouder dan 
17 jaar) kan je ook tellen met AANTAL.ALS, bijv. =AANTAL.ALS(M2:M24;">17").  

22.9.3 Leners in een leeftijdscategorie tellen 

Nadat je de geboortedata hebt omgezet naar leeftijd, kan je alle personen in een bepaalde 
leeftijdscategorie tellen. Bijvoorbeeld om het aantal studenten (18-23) te tellen, kan je gebruik 
maken van de functie AANTALLEN.ALS. Hier wordt het meervoud gebruikt, omdat er twee 
voorwaarden zijn, nl. ouder dan 18, en jonger dan 23.  

Bijv.=AANTALLEN.ALS(M2:M24;">18";M2:M24;"<23").  

22.9.4 Oudste en jongste lener achterhalen 

Dankzij de omzetting van de geboortedatum naar leeftijd, kan je ook de leeftijd van de oudste en 
jongste lener achterhalen. Dit kan met de functies MAX en MIN die eerder in deze cursus beschreven 
werden. Of je kan natuurlijk de leners ook sorteren op basis van de leeftijd, zo weet je meteen ook 
wie de oudste of jongste lener is. 

22.9.5 Gemiddelde leeftijd van de leners 

Het is ook mogelijk om de gemiddelde leeftijd van de leners te berekenen, met de functie 
GEMIDDELDE, die eerder in deze cursus beschreven werd.  



PBS Vlaams-Brabant   ALEPH 21 | Handleiding services en statistieken             versie 22-02-2017 

   147 

 

 

23 Extra tips & tricks voor Excel 

 

 

23.1 Enkele handige toetsen(combinaties)  

23.1.1 Voor navigatie 

1. HOME: de cursor verspringt naar de meest linkse kolom 

2. CTRL + HOME: de cursor gaat naar cel A1 

3. CTRL + END: de cursor gaat naar de laatste cel die in gebruik is 

4. CTRL + pijltjestoetsen: de cursor gaat naar eerste, laatste,.. rij of kolom, afhankelijk van welke 
pijltjestoets je gebruikt.  

5. ALT + PgUp / PgDn: je navigeert naar het vorige/volgende scherm met zichtbare kolommen 

6. CTRL + PgUp/PgDn: je navigeert naar het vorige/volgende tabblad  

23.1.2 Voor selectie van gegevens 

1. SHIFT + spatiebalk: de huidige rij wordt geselecteerd 

2. CTRL + spatiebalk: de huidige kolom (zonder kop- of totaalrij) wordt geselecteerd 

3. CTRL + SHIFT + spatiebalk: de hele tabel (zonder kop- of totaalrij) wordt geselecteerd 

4. CTRL + A: de hele tabel wordt geselecteerd 

5. Pijltjes of bewegen + SHIFT: de gewenste cellen selecteren 

6. CTRL + pijl naar beneden + SHIFT: alle waarden van de kolom waarin je staat, worden 
geselecteerd 

 

 

23.2 Verschillende soorten gegevens herkennen 

Om het verschil te herkennen tussen getallen en tekstwaarden, dien je het volgende te onthouden: 
In Excel wordt een getal altijd rechts uitgelijnd, terwijl tekst altijd links wordt uitgelijnd. Je kan van 
een getal tekst maken door er ‘ voor te zetten.  
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23.3 Enkele gemakkelijke functies 

23.3.1 Voor datum en tijd 

1. CTRL + puntkomma (;): geeft onmiddellijk de datum van vandaag 

2.  =VANDAAG(): geeft onmiddellijk de datum van vandaag 

3. CTRL +dubbelpunt (:): geeft onmiddellijk uur van nu 

4. NU() =: geeft de huidige datum en huidige tijd 

5. =JAAR(CEL): Deze functie filtert het jaar uit een opgegeven datum 

6. = MAAND (CEL): deze functie filtert de maand uit een opgegeven datum 

7. = DAG (CEL): deze functie filtert de dag uit een opgegeven datum 

8. Hetzelfde gebeurt met de functies UUR, MINUUT, SECONDE 

23.3.2 Voor invoegen en verwijderen 

9. CTRL + plusteken (+): de pop-up kolom/rij/cel invoegen, wordt geopend.  

10. CTRL + minteken (-): pop-up kolom/rij/cel verwijderen, wordt geopend 

23.3.3 Om verschillende cellen samen te voegen 

11. = CEL 1 & CEL 2: met deze functie kan je  woorden uit verschillende cellen samenvoegen tot 1 
woord in 1 cel, dus zonder spaties. Dit kan ook met de functie TEKST.SAMENVOEGEN. 

12. = CEL 1&” “ &CEL2: met deze functie kan je woorden uit verschillende cellen samenvoegen 
tot 1 cel, maar met spaties tussen.  


