Inventaris van lijsten en statistieken

BIOS
1. Bios collectie open kast
Bezit, aanwinsten, uitleningen en verlengingen van jeugd fictie/jeugd strips/jeugd nonfictie/volwassenen
fictie/volwassenen
strips/volwassenen
nonfictie/tijdschriftabonnementen/tijdschriftnummers/krantenabonnementen/cd
jeugd/cd
volwassenen/daisy-boeken jeugd/daisy-boeken volwassenen/dvd jeugd fictie/dvd jeugd nonfictie/dvd volwassenen fictie/dvd volwassenen non-fictie/games jeugd/games volwassenen/andere
AVM jeugd fictie/andere AVM jeugd non-fictie/ andere AVM volwassenen fictie/andere AVM
volwassenen non-fictie
Op het einde van het afgelopen jaar
Voor deze categorieën worden BIOS-codes op exemplaarniveau voorzien

2. Bios collectie magazijn
Bezit, uitleningen, verlengingen van gedrukte materialen in magazijn/avm in magazijn
Op het einde van het afgelopen jaar
Voor deze categorieën worden BIOS-codes op exemplaarniveau voorzien

3. Bios collectie wisselcollectie
Bezit, uitleningen, verlengingen van gedrukte materialen uit wisselcollecties en avm uit
wisselcollecties
Op het einde van het afgelopen jaar
Voor deze categorieën worden BIOS-codes op exemplaarniveau voorzien

4. Bios publiek jeugd
Aantal actieve jeugdleners in het werkgebied mannelijk/vrouwelijk ; aantal actieve jeugdleners
buiten het werkgebied mannelijk/vrouwelijk ; aantal jeugdkaarten
Op het einde van het afgelopen jaar
Het liefst worden deze aangeleverd per geboortejaar

5. Bios publiek volwassenen
Aantal actieve volwassenenleners in het werkgebied mannelijk/vrouwelijk ; aantal actieve
volwassenenleners buiten het werkgebied mannelijk/vrouwelijk ; aantal volwassenenkaarten
Op het einde van het afgelopen jaar
Het liefst worden deze aangeleverd per geboortejaar
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6. Bios publiek leesbeperking
Aantal actieve leners met een leesbeperking jeugd/volwassenen
Op het einde van het afgelopen jaar
Voor de leners met een leesbeperking jeugd en volwassenen worden 2 lenersstatussen voorzien
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COLLECTIEMANAGEMENT

1. Circulatiegegevens op exemplaarniveau (lijst)
Doel?
Een lijst met de uitleencijfers per exemplaar (aantal uitleningen, aantal reserveringen,…) om
bibliotheken te ondersteunen tijdens het beslissingsproces omtrent afvoer en aankoop van titels of
exemplaren (welke exemplaren in mijn huidige collectie renderen goed en welke niet?, welke moet ik
afvoeren? Van welke titels koop ik het best nog een exemplaar bij?). De uitleencijfers van alle
exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in de
bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met uitleencijfers per exemplaar, waarbinnen je zelf de
exemplaren kan selecteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per exemplaar worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van het exemplaar in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
Uitleningen en inleveringen door transitleners worden niet geteld.

Voorbeelden
Bijv. 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)?
Bijv. Hoe vaak werden exemplaren met een bepaald genre ooit uitgeleend?
Bijv. Hoeveel thrillers zijn geschreven in een andere taal dan het Nederlands (bezit zelf op te tellen)?
Hoe vaak werden ze gereserveerd in 2015?
Bijv. Hoeveel natuurboeken voor de jeugd zijn het afgelopen jaar aangekocht en hoe vaak werden ze
ontleend?
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Bijv. welke exemplaren werden het meest gereserveerd in de deelbibliotheek hulpgevangenis
Bijv. welke exemplaren werden niet uitgeleend in een bepaalde periode (nullijsten)
Bijv. welke exemplaren kochten we van deze subcollectie aan in 2015 en welke werden ontleend in
2015
Bijv. Hoe vaak is een exemplaar uitgeleend over verschillende jaren?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar
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Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. Verwerving

541

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode
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2. Circulatiegegevens op titelniveau (lijst)
Doel?
Een lijst met de uitleencijfers per titel (aantal uitleningen, aantal reserveringen,…) om bibliotheken te
ondersteunen bij o.a. marketingactiviteiten of tijdens het beslissingsproces omtrent afvoer en
aankoop van titels (welke titels zijn populair, van welke titel moet ik nog exemplaren bijkopen). De
uitleencijfers van alle exemplaren binnen 1 titel worden opgeteld, bijv. als er 2 exemplaren van Het
smelt in de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 1 keer voor en is het aantal
uitleningen een optelsom van alle uitleningen van beide exemplaren.

Wat?
Een lijst van alle titels in een filiaal met uitleencijfers per titel, waarbinnen je zelf de titels kan
selecteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 ZIZO-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel titels opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
collectie zitten. Titels die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per titel worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen.
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van een titel in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
Uitleningen en inleveringen door transitleners worden niet geteld.

Voorbeelden
Bijv. wat is de top10 non-fictie voor volwassenen
Bijv. Ik wil een lijst van titels die het meest werden gereserveerd in een bepaald jaar.
Bijv. Ik wil de populariteit van een bepaalde titel nagaan om te kunnen beslissen of er exemplaren
moeten bijgekocht worden.

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per titel zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
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beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten
Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reekstitel

490

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

De eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Aantal exemplaren

Het aantal exemplaren dat de bibliotheek in bezit heeft van
de titel

Exemplaarinformatie

De volledige plaatsing (bibliotheek) (collectie) (signatuur
852 subveld h, subcollectie 852 9k, ZIZO 852 2). Als er
meerdere exemplaren in de collectie opgenomen zijn, maar
met
een
verschillende
holding,
worden
de
plaatsingsgegevens uit alle holdings getoond gescheiden
door een ;

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode (=
optelsom van alle reserveringen van alle exemplaren)

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode (= optelsom
van alle uitleningen van alle exemplaren)

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode (= optelsom
van alle verlengingen van alle exemplaren)

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode (= optelsom
van alle inleveringen van alle exemplaren)
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3. Circulatiegegevens op auteursniveau (lijst)
Doel?
Een lijst met de uitleencijfers per auteur (aantal uitleningen, aantal reserveringen,…) om bibliotheken
te ondersteunen bij o.a. marketingactiviteiten of tijdens het beslissingsproces omtrent afvoer en
aankoop van titels (welke auteurs zijn populair, van welke auteur moet ik nog titels bijkopen). De
uitleencijfers van alle titels van een auteur worden opgeteld, bijv. Pieter Aspe komt slechts 1 keer in
de lijst voor, maar het aantal uitleningen is de optelsom van alle uitleningen van al zijn titels in de
bibliotheek.

Wat?
Een lijst van alle auteurs in alle bibliotheken met uitleencijfers per auteur per filiaal. Je kan de lijst
filteren zodat je enkel de auteurs ziet waarvan in een bepaald filiaal titels aanwezig zijn.
In de lijst worden enkel auteurs opgenomen waarvan op het moment van de opvraging van de lijst
titels in de collectie zitten. Titels die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per auteur worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen.
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van een auteur in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
Uitleningen en inleveringen door transitleners worden niet geteld.

Voorbeelden
Bijv. van welke auteur werd het afgelopen jaar het meest titels gereserveerd?
Bijv. wat is de top 10 van de meest populaire auteurs?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per auteur zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Auteur

100, 110, 700 en 710

Deelbibliotheek

Het filiaal dat exemplaren van deze auteur in bezit heeft

Aantal exemplaren

Het aantal exemplaren dat het filiaal in bezit heeft van de
auteur

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode (=
optelsom van alle reserveringen van alle exemplaren)

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode (= optelsom
van alle uitleningen van alle exemplaren)

Hernieuwingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode (= optelsom
van alle verlengingen van alle exemplaren)
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Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode (= optelsom
van alle inleveringen van alle exemplaren)
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4. Circulatiegegevens op exemplaarniveau (aantal)
Doel?
Het aantal exemplaren die werden uitgeleend, gereserveerd, verlengd of ingenomen binnen een
bepaald collectie-onderdeel van de bibliotheek om bibliotheken te ondersteunen tijdens het
beslissingsproces omtrent afvoer en aankoop van titels (van welk collectie-onderdeel worden veel
exemplaren uitgeleend, op welke subcollectie moet ik meer inzetten?) Het aantal uitgeleende
exemplaren binnen een collectie-onderdeel tegenover het totaal aantal exemplaren in dat collectieonderdeel, kan inzicht geven in het werkelijke gebruik/nut van de collectie.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met uitleencijfers per exemplaar, waarbinnen je zelf de
uitgeleende, gereserveerde, verlengde of ingeleverde exemplaren kan selecteren en tellen met een
bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
De uitleencijfers van alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2
exemplaren van Het smelt in de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1
keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per exemplaar worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van het exemplaar in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
Uitleningen en inleveringen door transitleners worden niet geteld.

Voorbeelden
Bijv. hoeveel exemplaren met genre thrillers werden uitgeleend in 2015
Bijv. hoeveel exemplaren met genre thrillers werden gereserveerd in 2015
Bijv. hoeveel materialen worden er uitgeleend per jaar en per deelbibliotheek

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:
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Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie
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Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode
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5. Circulatiegegevens (aantal)
Doel?
Het aantal uitleningen, reserveringen, inleveringen of verlengingen die werden doorgevoerd binnen
een bepaald collectie-onderdeel van een bibliotheek om bibliotheken te ondersteunen tijdens het
beslissingsproces omtrent afvoer en aankoop van titels (welk collectie-onderdeel wordt frequent
uitgeleend, op welke subcollectie moet ik meer inzetten?) Het aantal uitleningen binnen een
collectie-onderdeel tegenover het totaal aantal exemplaren in dat collectie-onderdeel, kan inzicht
geven in het werkelijke gebruik/nut van de collectie.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met uitleencijfers per exemplaar, waarbinnen je zelf de
uitleningen, verlengingen, reserveringen en inleveringen kan tellen van een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
De uitleencijfers van alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2
exemplaren van Het smelt in de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1
keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per exemplaar worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen.
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van het exemplaar in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
Uitleningen en inleveringen door transitleners worden niet geteld.

Voorbeelden
Bijv. hoeveel keer werd de collectie Daisyboeken uitgeleend van april 2015 tot april 2016
Bijv. Hoeveel uitleningen gebeurden in totaal in de (deel)bibliotheek binnen een bepaalde periode
Bijv. Wat zijn de uitleencijfers per bioscode: volwassen fictie en non-fictie, jeugd-fictie,…
Bijv. Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per
leensoort voor de hoofdbibliotheek en voor de filialen.
Bijv. Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per
deelbibliotheek.
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Bijv. Ik wil het aantal uitleningen weten in de hoofdbib in 2015, uitgesplitst per muziekgenre (pop,
klassiek, jazz en blues, enz.) En het bezit van deze genres om uitleencoëfficiënten te berekenen.
Bijv. Wat is het aantal reservaties in een heel jaar (ook online)?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b
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Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode
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6. Bezit (aantal)
Doel?
Het aantal exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel van een filiaal om bibliotheken
inzicht te geven in de grootte van hun collectie.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal, waarbinnen je zelf het aantal exemplaren kan selecteren
en tellen met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in
de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. Wat is het bezit van LEUKE opgesplitst per leensoort?
Bijv. Wat is het bezit per collectie per kwartaal?
Bijv. Wat is het totaalbezit van de bibliotheek?
Bijv. Ik wil cijfers van het aantal werken van bepaalde subcollecties, bv. prentenboeken,
peuterboekjes,…
Bijv. 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?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37
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ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
18
Inventaris lijsten en statistieken

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541

19
Inventaris lijsten en statistieken

7. Aanwinsten (aantal)
Doel?
Het aantal nieuw aangekochte exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel van een filiaal om
bibliotheken inzicht te geven in de aangroei van hun collectie.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal, waarbinnen je zelf het aantal aanwinsten kan selecteren
en tellen met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in
de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. Wat is het aantal boeken dat werd aangekocht voor de filialen?
Bijv. Wat is het aantal aanwinsten per deelbibliotheek, onderverdeeld per leensoort?
Bijv. Wat zijn de aantallen van aanwinsten per collectie per kwartaal?
Bijv. Ik wil cijfers van aanwinsten van volwassenen fictie en non-fictie in de filialen in het jaar 2015.

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022
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ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h
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Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541
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8. Afvoer (aantal)
Doel?
Het aantal afgevoerde exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel van een filiaal om
bibliotheken inzicht te geven in de graad van actualisering van hun collectie.

Wat?
Een lijst van alle afgevoerde exemplaren in een filiaal binnen een zelf aangegeven periode,
waarbinnen je zelf het aantal afgevoerde exemplaren kan selecteren en tellen met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van De Da Vinci
code in de bibliotheek aanwezig waren en werden afgevoerd, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1
keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst
afgevoerd waren.
De afvoergegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere
jaren), bijv. de afvoer in de zomer.
Van afgevoerde exemplaren waarbij enkel het exemplaar en de holding werden verwijderd, zijn nog
alle bibliografische gegevens in de lijst terug te vinden, bijv. als andere bibliotheken wel nog
exemplaren van de titel op de rekken zetten. Van afgevoerde exemplaren waarbij ook de
bibliografische beschrijving werd verwijderd, zijn geen bibliografische gegevens meer terug te vinden
in de lijst, bijv. als jouw afgevoerd exemplaar enkel nog in de collectie van jouw bibliotheek
opgenomen was.

Voorbeelden
Bijv. Hoeveel afgevoerde exemplaren waren er in 2015 met een bepaalde BIOScode?
Bijv. Hoeveel exemplaren werden er afgevoerd per subcollectie in 2015?
Bijv. Hoeveel jeugdboeken werden er in 2015 afgevoerd in een filiaal?
Bijv. Wat is de afvoer per deelbibliotheek per leensoort?
Bijv. Wat is de afvoer per collectie per kwartaal?
Bijv. Wat zijn de cijfers van afvoer voor volwassenen fictie en non-fictie in de filialen in het jaar 2015?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:
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Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Barcode

Barcode

Bibliotheek

852 subveld b

Collectie

852 subveld c

Subcollectie-code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

Signatuur

852 subveld h

ZIZO

852 subveld 2

Leensoort

Leensoort

BIOS-code

BIOS-code

Processtatus

Processtatus

Bezitsannotatie

Bezitsannotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Prijs

Prijs

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Afvoerdatum

Afvoerdatum van het exemplaar in
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Admnr

Het systeemnummer van het exemplaar

het

formaat

Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Taal

008 positie 35-37
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

ISBN

020
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

ISSN

022
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Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
ISMN

024 indicator 2
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

EAN

024 indicator 3
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Uniforme titel

240
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Titel

245
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Materiaalsoort

245 subveld h
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Variabele titel

246
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Reeks

490 (titel en volumenummer)
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Collatie

300
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Plaats van uitgave

260 subveld a
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Uitgever

260 subveld b
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Jaar van uitgave

260 subveld c
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Editie

250
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Auteur 1/2/3

100 en 700
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Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Inhoud

505
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Genre

650
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
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9. Aanwinsten (lijst)
Doel?
Een lijst van de nieuw aangekochte exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel van een
filiaal om bibliotheken inzicht te geven in de aangroei van hun collectie.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal, waarbinnen je zelf kan sorteren op nieuw aangekochte
exemplaren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in
de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. Ik wil een lijst van de aangekochte exemplaren in 2015 per leensoort en deelbibliotheek.
Bijv. Ik wil een overzicht van de aanwinsten per bioscode en per filiaal.
Bijv. Ik wil een lijst van de nieuwe dvd’s van de laatste maand.
Bijv. Ik wil detailinfo per dag welke werken er werden aangekocht.

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022
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ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h
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Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. Verwerving

541
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10. Afgevoerde exemplaren (lijst)
Doel?
Een lijst van de afgevoerde exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel van een filiaal om
bibliotheken inzicht te geven in de graad van actualisering van hun collectie.

Wat?
Een lijst van alle afgevoerde exemplaren in een filiaal binnen een zelf aangegeven periode,
waarbinnen je zelf de afgevoerde exemplaren kan sorteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van De Da Vinci
code in de bibliotheek aanwezig waren en werden afgevoerd, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1
keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst
afgevoerd waren.
De afvoergegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere
jaren), bijv. de afvoer in de zomer.
Van afgevoerde exemplaren waarbij enkel het exemplaar en de holding werden verwijderd, zijn nog
alle bibliografische gegevens in de lijst terug te vinden, bijv. als andere bibliotheken wel nog
exemplaren van de titel op de rekken zetten. Van afgevoerde exemplaren waarbij ook de
bibliografische beschrijving werd verwijderd, zijn geen bibliografische gegevens meer terug te vinden
in de lijst, bijv. als jouw afgevoerd exemplaar enkel nog in de collectie van jouw bibliotheek
opgenomen was.

Voorbeelden
Bijv. Welke thrillers met leensoort boek en leensoort dvd werden afgevoerd in 2015?
Bijv. Ik wil een lijst van afgevoerde games
Bijv. Ik wil een overzicht van de afgevoerde exemplaren per bioscode per filiaal
Bijv. Ik wil detailinfo per dag welk werk werd afgevoerd of aangekocht

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Barcode

Barcode
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Bibliotheek

852 subveld b

Collectie

852 subveld c

Subcollectie-code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

Signatuur

852 subveld h

ZIZO

852 subveld 2

Leensoort

Leensoort

BIOS-code

BIOS-code

Processtatus

Processtatus

Bezitsannotatie

Bezitsannotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Prijs

Prijs

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Afvoerdatum

Afvoerdatum van het exemplaar in
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Admnr

Het systeemnummer van het exemplaar

het

formaat

Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Taal

008 positie 35-37
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

ISBN

020
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

ISSN

022
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
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ISMN

024 indicator 2
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

EAN

024 indicator 3
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Uniforme titel

240
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Titel

245
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Materiaalsoort

245 subveld h
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Variabele titel

246
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Reeks

490 (titel en volumenummer)
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Collatie

300
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Plaats van uitgave

260 subveld a
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Uitgever

260 subveld b
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Jaar van uitgave

260 subveld c
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Editie

250
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Auteur 1/2/3

100 en 700
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
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Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Inhoud

505
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd

Genre

650
Blanco indien niet alleen het exemplaar en de holding,
maar ook de bibliografische beschrijving werd verwijderd
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LENERSGEGEVENS

1. Actieve leners (aantal)
Doel?
Het aantal actieve leners in een filiaal in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op het gebruik
van het filiaal in die periode.

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren en tellen die minstens 1 uitlening verrichtten in
het filiaal in een bepaalde, zelf gekozen periode (tussen 1 dag en meerdere jaren).
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap, aantal ontleningen.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. Hoeveel mannen en vrouwen zijn actief lid van de bibliotheek?
Bijv. hoeveel leners, klassen en instellingen zijn er voor de hoofdbibliotheek, het filiaal en in totaal?
Bijv. Wat is het aantal actieve leners op 8/10 en 15/10 (de Verwendag en de zaterdag nadien als
referentie)?
Bijv. hoeveel actieve leners waren er in een filiaal in een bepaald jaar
Bijv. Hoeveel kinderen en volwassenen zijn lid van de bibliotheek?
Bijv. Hoeveel leners van bib-aan-huis zijn er?
Bijv. Wat is het aantal studenten die gebruik maken van de bibliotheek?
Bijv. Wat is het aantal actieve leners in 2015 per status en geslacht voor elk filiaal afzonderlijk?
Bijv. Wat is het aantal actieve en niet-actieve leners met een lenersstatus 06?
Bijv. hoeveel leners leenden iets uit op de Verwendag?
Bijv. Hoeveel leners zijn actief in een filiaal (rendement filiaal onderzoeken)?
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Bijv. Hoeveel leners komen uit de deelgemeenten?
Bijv. hoeveel actieve volwassenen wonen er buiten het werkingsgebied van de bibliotheek

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal

Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam
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Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
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31 mei 2012
Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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2. Actieve leners (lijst)
Doel?
Een lijst van de actieve leners in een filiaal in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op het
publiek van het filiaal in die periode (welke mensen bereiken we? voornamelijk adolescenten,
scholen, senioren?...)

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren die minstens 1 uitlening verrichtten in het filiaal in
een bepaalde, zelf gekozen periode (tussen 1 dag en meerdere jaren).
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap, aantal ontleningen.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. welke leners die zich inschreven op de Verwendag leenden nadien nog iets uit in de bib?
Bijv. wie is de oudste/jongste lener?
Bijv. Ik wil een lijst van de leners die sinds de instap in PBS minstens 1 ontlening deden in een filiaal
Bijv. Hoeveel leners zijn er met de leeftijd min 6 of 6 tot 12?
Bijv. Ik wil een lijst van het aantal leners jonger /ouder dan 15 jaar in de gemeente en van buiten de
gemeente.
Bijv. Wie is de lener die het verst van de bib woont?
Bijv. Ik wil een lijst van de actieve tweejarigen ter evaluatie van het project Boekbabies
Bijv. Ik wil een lijst met leden die op een bepaalde dag verjaren
Bijv. Ik wil een lijst met leners met e-mailgegevens om e-mailadressen te controleren
Bijv. Ik wil een lijst met leners met het geslacht 'onbepaald'
Bijv. 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)
Bijv. Welke lezers werden (lokaal of globaal) geblokkeerd?
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Bijv. 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

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal

Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam
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Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
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31 mei 2012
Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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3. Passieve leners (aantal)
Doel?
Het aantal passieve leners in een filiaal in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op de leners
die afhaakten.

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren en tellen die geen uitlening verrichtten in het filiaal
in een bepaalde, zelf gekozen periode (tussen 1 dag en meerdere jaren).
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap, aantal ontleningen.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. hoeveel leners zijn (nog niet) actief geweest sinds de instap in PBS in vergelijking met het totale
aantal leners van de bibliotheek
Bijv. wat is het aantal actieve en niet-actieve leners met een lenersstatus 06?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
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balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal
Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel
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Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1
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Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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4. Passieve leners (lijst)
Doel?
Een lijst van de passieve leners in een filiaal in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op de
eigenschappen van de leners die afhaakten (voornamelijk jongeren?...) .

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren die geen uitlening verrichtten in het filiaal in een
bepaalde, zelf gekozen periode (tussen 1 dag en meerdere jaren).
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap, aantal ontleningen.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. afhakerslijst: leners met een geldige lidkaart die de laatste 6 maanden geen uitlening hebben
gedaan
Bijv. Welke lezers zijn nog niet langsgekomen in de bibliotheek om hun registratie te verlengen?
(niet-actieve lezers opsporen)

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
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Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal
Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor
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Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1
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Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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5. Nieuwe leners (aantal)
Doel?
Het aantal nieuwe leners in een filiaal in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op de leners
die recent lid werden van de bibliotheek.

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren en tellen die sinds een bepaalde datum een lokaal
record kregen in de bibliotheek.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap, aantal ontleningen.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. wat is het aantal nieuwe leden sinds 1-1-2015
Bijv. Hoeveel nieuw ingeschreven leners zijn er per lenersstatus en bibliotheek?
Bijv. ik wil een maandelijkse lijst van het aantal nieuwe leners
Bijv. 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)

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal
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Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal

Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
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voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor
Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
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is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren
Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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6. Nieuwe leners (lijst)
Doel?
Een lijst van de nieuw ingeschreven leners in een filiaal in een bepaalde periode om een zicht te
krijgen op het profiel van de leners die recent lid werden van de bibliotheek of bijv. een gerichte
welkomst e-mail te kunnen versturen.

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren die sinds een bepaalde datum een lokaal record
kregen in de bibliotheek.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap, aantal ontleningen.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

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

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
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balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal
Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel
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Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1
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Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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7. Leners die ook elders actief zijn (aantal)
Doel?
Het aantal leners die niet alleen in het eigen filiaal, maar ook in andere filialen/bibliotheken actief zijn
in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op het rendement van het netwerk van bibliotheken
in het PBS (gaan leners met hun lidkaart ook naar andere bibliotheken?, loont samenwerking?...) Je
kan met de tabel niet enkel nagaan hoeveel leners naar de bibliotheken van andere gemeentes
trekken, maar ook hoeveel leners er gebruik maken van meerdere filialen binnen de eigen
bibliotheek.

Wat?
Een tabel met het aantal leners per lenersstatus die minstens 1 uitlening verrichtten in het eigen
filiaal én in een andere bibliotheek/filiaal in een bepaalde zelf gekozen periode.
Bij het opvragen van de tabel moet je een filiaal aanduiden waarvan je wil nagaan hoeveel leners erin
actief zijn én dat ook zijn in de andere filialen/bibliotheken binnen het PBS. In de tabel komt het
filiaal dat je selecteerde niet meer voor. Alle andere filialen/bibliotheken waar de leners ook actief
zijn/waren binnen de zelf gekozen periode, staan er wel in.
Bijv. je selecteert het filiaal Leefdaal in het invulformulier. In de tabel staat:

LENERSTATUS|BIBLIOTHEEK|AANTAL|
04|ASS |
2|
= 2 leners met lenersstatus 04 leenden minstens 1 keer iets uit in Asse en in Leefdaal in de periode
die je aangaf bij het opvragen van de service. Het filiaal Leefdaal zelf komt niet meer voor in de tabel.
De activiteit van de leners wordt in dit filiaal verondersteld, aangezien deze activiteit de basis vormde
voor het ophalen van de tabel (hoeveel leners die actief zijn in Leefdaal zijn dat ook elders?). De
hoofdbibliotheek Bertem waartoe het filiaal Leefdaal behoort, staat wel in de tabel. De tabel geeft
m.a.w. ook een inzicht in het aantal leners die actief zijn in alle filialen van de eigen bibliotheek.
In de tabel worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de tabel in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de tabel voor.
Transitleners komen ook in deze tabel voor.

Voorbeelden
Bijv. hoeveel leners zijn ook lid van een andere bibliotheek
Bijv. hoeveel leners lenen uit in de hoofdbibliotheek en in het filiaal

Welke gegevens komen er voor in de tabel?
Gegeven

Herkomst gegeven

Lenersstatus

De lenersstatus van de leners

Bibliotheek

Het filiaal waarin de leners met de lenersstatus uit kolom 1
minstens 1 uitlening verrichtten
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Aantal

Het aantal leners met de lenersstatus uit kolom 1 die
minstens 1 uitlening verrichtten in het filiaal uit kolom 2
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8. Leners die ook elders actief zijn (lijst)
Doel?
Een lijst van de leners die niet alleen in het eigen filiaal, maar ook in andere filialen/bibliotheken
actief zijn in een bepaalde periode om een zicht te krijgen op het profiel van de leners die gebruik
maken van meerdere bibliotheken in het PBS netwerk (welke leners gaan met hun lidkaart ook naar
andere bibliotheken?, loont samenwerking?, wonen deze leners in mijn gemeente of komen ze van
elders?...).

Wat?
Een lijst van de leners die minstens 1 uitlening verrichtten in het eigen filiaal én in een andere
bibliotheek/filiaal in een bepaalde zelf gekozen periode. In de lijst komen leners voor die naar andere
gemeentes trekken, maar ook leners die gebruik maken van meerdere filialen in 1 bibliotheek.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. wie zijn onze leners? Hoeveel dvd leners zijn er jonger dan 30j én gaan naar geen enkele andere
bib uit de buurt (in combinatie met Uitleningen door leners lijst)
Bijv. Wat is het profiel van onze leners klassieke muziek? wie zijn ze? naar leeftijd, geslacht, gebruik
van andere materialen, gebruik van andere bibs, ... enz. (in combinatie met Uitleningen door leners
lijst)

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:
Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het eigen filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
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uitleentermijn van een exemplaar in het eigen filiaal
verlengde in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31
mei 2012
Er wordt rekening gehouden met verlengingen aan de balie
en via Mijn bibliotheek
Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam, in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 – email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld
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Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het eigen filiaal (uitlening, verlenging,
inlevering, reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3
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Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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9. Leners met een minimaal aantal uitleningen (lijst)
Doel?
Een lijst van de leners met een minimaal aantal uitleningen in een filiaal in een bepaalde periode om
een zicht te krijgen op het profiel van de veel-leners.

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren die een minimaal aantal uitleningen verrichten in
een zelf gekozen periode.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
Transitleners komen ook in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. wie zijn de leners die minimaal 30 uitleningen deden sinds de instap van de bibliotheek in PBS
Bijv. wie zijn de veel lezers?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
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Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal
Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal

Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel
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Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven
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Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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10. Leners met een minimaal aantal reservaties (lijst)
Doel?
Een lijst van de leners met een minimaal aantal reservaties in een filiaal in een bepaalde periode om
een zicht te krijgen op het profiel van de veel-reserveerders.

Wat?
Een lijst van ofwel alle leners in een filiaal ofwel alle leners met een bepaalde lenersstatus in een
filiaal, waarbinnen je zelf de leners kan selecteren die een minimaal aantal reservaties verrichten in
een zelf gekozen periode.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.

Voorbeelden
Bijv. Wie zijn de leners die minimaal 10 reservaties deden in 2015?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per lener zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Datum laatste uitlening

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
in het filiaal uitleende in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Blanco = de lener ontleende nog niets in het filiaal

Datum laatste verlenging

De datum waarop de lener de laatste keer de
uitleentermijn van een exemplaar in het filiaal verlengde in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de verlengingen aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener verlengde nog niets in het filiaal

Datum laatste reservatie

De datum waarop de lener de laatste keer een exemplaar
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in het filiaal reserveerde in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012
Er wordt rekening gehouden met de reservaties aan de
balie en via Mijn bibliotheek.
Blanco = de lener reserveerde nog niets in het filiaal
Aantal ontleningen

Aantal ontleningen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen van de lener in het filiaal in de gekozen
periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Aantal reservaties

Aantal reserveringen van de lener in het filiaal in de
gekozen periode, via de balie of Mijn bibliotheek

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email
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Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012

Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
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het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren
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BIBLIOTHEEKWERKING

1. Baliebelasting
Doel?
Een lijst met het aantal uitleningen, inleveringen, reservaties en verlengingen per dag per uur en per
werkstation in een filiaal om te kunnen onderzoeken welke openingsuren het meeste bezoekers
trekken. Bovendien krijg je in detail te zien welke lenersstatus op welke dag en welk uur welke
leensoort ontleent/reserveert/verlengt/inlevert zodat je kan nagaan welke doelgroep je op welke
openingsuren bereikt en welk collectie-onderdeel je dan ev. het best in de kijker zet.

Wat?
Een lijst van alle werkstations in een filiaal (balie, catalogus en zelfuitleentoestellen, uitgezonderd
betaalautomaten). Per werkstation wordt een overzicht gegeven van het aantal uitleningen,
inleveringen, verlengingen en reservaties per kalenderdag of per weekdag in een zelf gekozen
periode. Indien gewenst kan je per kalenderdag of weekdag verdere detailinformatie verkrijgen per
openingsuur. Het aantal uitleningen, inleveringen, verlengingen en reservaties wordt steeds
opgedeeld per combinatie lenersstatus-leensoort. Op deze manier kan je bijv. zien dat op een
woensdag tussen 13u en 14u 3 uitleningen gebeurden van de leensoort boek door volwassenen, 4
reservaties van de leensoort cd door volwassenen en 20 verlengingen van de leensoort games door
jongeren.

Bijv.
WERKSTATION|DATUM|LEENSOORT|LENERSSTATUS|RESERVERINGEN|UITLENINGEN|VERLENGINGEN|INLEVERINGE
[GALSV01 _GAL
]|08/06/2015|01|04|1|0|0|0|
[GALSV01 _GAL
]|08/06/2015|01|02|1|3|1|0|
= op 8/6/2015 werden er op het werkstation GAL (in het filiaal Galmaarden) door de
bibliotheekmedewerker GALSV01 de volgende transacties verricht: 1 reservering door een lener met
status 04 van een exemplaar met leensoort 01, 1 reservering door een lener met status 02 van een
exemplaar met leensoort 01, 3 uitleningen door een lener met status 02 van een exemplaar met
leensoort 01 en 1 verlenging door een lener met status 02 van een exemplaar met leensoort 01.
Je kan een overzicht verkrijgen van de baliebelasting in een bepaalde periode op elk werkstation in
een filiaal
 Per kalenderdag per uur
 Per weekdag per uur
 Per kalenderdag
 Per weekdag
 Per kalenderdag per uur met opsplitsing lenersstatus-leensoort
 Per weekdag per uur met opsplitsing lenersstatus-leensoort
 Per kalenderdag met opsplitsing lenersstatus-leensoort
 Per weekdag met opsplitsing lenersstatus-leensoort
Zowel de reservaties en verlengingen via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.
De uitleningen, inleveringen, reservaties en verlengingen van exemplaren die ondertussen afgevoerd
werden, worden nog geteld.
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De uitleningen en inleveringen door transitleners worden geteld.
Bij de opmaak van de lijst wordt er door de custom service steeds ook een iets uitgebreider
basisrapport voorzien dat meer duiding geeft bij de transacties die in de basislijst opgeteld worden
(o.a. barcode van de lener die de uitlening/reservering/inlevering/verlenging doorvoerde). Indien
gewenst kan er zelfs een zeer uitvoerig rapport opgemaakt worden dat alle lenersgegevens en alle
exemplaargegevens bevat van de transacties die in de basislijst worden opgeteld.
De adresgegevens in dit zeer uitgebreide rapport zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit
adrestype 01 als er geen type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst
opgenomen, ook als er in Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er
bij het opmaken van de lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
Als de lener ondertussen uit de databank verwijderd werd, zijn alle kolommen i.v.m. lenersgegevens
blanco. Als het exemplaar werd afgevoerd, zijn ook deze kolommen leeg.
Transitleners zijn in de lijst opgenomen.

Voorbeelden
Bijv. Ik wil een volledige statistiek van alle circulatie-activiteiten per uur
Bijv. hoeveel uitleningen worden gedaan door jongeren op woensdagnamiddag?
Bijv. 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).
Bijv. hoeveel uitleningen werden er gedaan op de verschillende halteplaatsen van de bibliobus
Bijv. hoeveel cd’s worden uitgeleend door jongeren op woensdagnamiddag
Bijv. ik wil een rapport met alle uitleencijfers van alle woensdagen en zaterdagen in een jaar per
lenersstatus voor de filialen DILG en DILS

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
In de basislijst komen de volgende gegevens voor (BIB_baliebelasting_datum_summary.csv)
Gegeven

Herkomst gegeven

Werkstation

Login_werkstation = het werkstation met de
gebruikersnaam van de bibliotheekmedewerker die
gebruikt werd. Een werkstation is 1) een administratieve pc
aan de balie, 2) de catalogus (aangeduid met login webopac en een ip-adres) of 3) een zelfuitleentoestel
(aangeduid met login die begint met SC en een ip-adres)

Datum

De datum (kalenderdag) waarop de baliebelasting gemeten
wordt

Weekdag

De dag in de week waarop de baliebelasting gemeten
wordt (maandag, dinsdag,…)

Uur

Het uur waarbinnen de baliebelasting gemeten wordt, bijv.
13u = tussen 13u en 14u

Leensoort

Leensoort

Lenersstatus

Lenersstatus
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Reservaties

Aantal reservaties op een werkstation van de leensoort
door de lenersstatus op de week- of kalenderdag

Uitleningen

Aantal ontleningen op een werkstation van de leensoort
door de lenersstatus op de week- of kalenderdag

Verlengingen

Aantal verlengingen op een werkstation van de leensoort
door de lenersstatus op de week- of kalenderdag

Inleveringen

Aantal inleveringen op een werkstation van de leensoort
door de lenersstatus op de week- of kalenderdag

In het iets uitgebreidere basisrapport
(BIB_baliebelasting_basic_datum.out)

kan

je

de

volgende

gegevens

terugvinden

Gegeven

Herkomst gegeven

Bibliotheek

De code van het filiaal waarin de transactie gebeurde

Gebruiker

De gebruikersnaam van de bibliotheekmedewerker die
ingelogd was aan de balie tijdens de transactie

IP

De code van het werkstation. Een werkstation is 1) een
administratieve pc aan de balie, 2) de catalogus (aangeduid
met login web-opac en een ip-adres) of 3) een
zelfuitleentoestel (aangeduid met login die begint met SC
en een ip-adres)

IPV6

In het geval van een zelfuitleentoestel kan hier een IP-adres
staan in het IP versie 6 formaat

Tijdsstempel

De dag en het uur waarop de transactie gebeurde in het
formaat YYYMMDDHHMM, bijv. 201509291206 = 29 sept
2015 om 12u06

Datumuur

Identiek aan de tijdstempel

Datum

De datum (kalenderdag) waarop de transactie doorgevoerd
werd

Weekdag

De weekdag waarop de transactie doorgevoerd werd
(maandag, dinsdag,…)

Tijd

Het exacte tijdstip waarop de transactie gebeurde in het
formaat HHMM, bijv. 1206 = 12u06

Uur

Het uur waarbinnen de transactie gebeurde, bijv. 13 = 13u
= tussen 13u en 14u

Type

Het type transactie
Loan = uitlening
Return = inlevering
Hold = reservering
Renew = verlenging

Leensoort

Leensoort
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Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
01 = Man
02 = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Patronid

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Admnr

Het systeemnummer van het exemplaar

Itemseqnr

/ (voor Libis)

Itemkey

/ (voor Libis)

Material

/ (voor Libis)

Event-status

/ (voor Libis)

Event-type

/ (voor Libis)

Query

/ (voor Libis)

Note

/ (voor Libis)

UPD-timestamp

/ (voor Libis)

In
het
zeer
uitgebreide
rapport
(BIB_baliebelasting_detailed_datum.out)

komen

de

volgende

gegevens

voor

Gegeven

Herkomst gegeven

Bibliotheek

De code van het filiaal waarin de transactie gebeurde

Gebruiker

De gebruikersnaam van de bibliotheekmedewerker die
ingelogd was aan de balie tijdens de transactie

IP

De code van het werkstation. Een werkstation is 1) een
administratieve pc aan de balie, 2) de catalogus (aangeduid
met login web-opac en een ip-adres) of 3) een
zelfuitleentoestel (aangeduid met login die begint met SC
en een ip-adres)

IPV6

In het geval van een zelfuitleentoestel kan hier een IP-adres
staan in het IP versie 6 formaat

Tijdsstempel

De dag en het uur waarop de transactie gebeurde in het
formaat YYYMMDDHHMM, bijv. 201509291206 = 29 sept
2015 om 12u06

Datumuur

Identiek aan de tijdstempel

Datum

De datum (kalenderdag) waarop de transactie doorgevoerd
werd

Weekdag

De weekdag waarop de transactie doorgevoerd werd
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(maandag, dinsdag,…)
Tijd

Het exacte tijdstip waarop de transactie gebeurde in het
formaat HHMM, bijv. 1206 = 12u06

Uur

Het uur waarbinnen de transactie gebeurde, bijv. 13 = 13u
= tussen 13u en 14u

Type

Het type transactie
Loan = uitlening
Return = inlevering
Hold = reservering
Renew = verlenging

Leensoort

Leensoort

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
01 = Man
02 = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Barcode lener

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Patronid

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Admnr

Het systeemnummer van het exemplaar

Itemseqnr

/ (voor Libis)

Itemkey

/ (voor Libis)

Material

/ (voor Libis)

Event-status

/ (voor Libis)

Event-type

/ (voor Libis)

Query

/ (voor Libis)

Note

/ (voor Libis)

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Aanmaakdatum globaal record

Globale lezersinformatie – datum creatie, = de datum
waarop de lener de 1e keer ingeschreven werd in PBS (niet
per se in je eigen bibliotheek!) in het formaat YYYYMMDD,
bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum globaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de globale
lenersinformatie, bijv. wachtwoord veranderd, correctie
schrijfwijze naam in het formaat YYYYMMDD, bijv.
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20120531 is 31 mei 2012
Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Thuisbibliotheek

Globale lezersinformatie – thuisbibliotheek, = de
bibliotheek waar de lener ingeschreven werd voor de 1e
keer (niet per se je eigen bibliotheek!)

Taal

Globale lezersinformatie – taal, = taal waarin de lener
verkiest brieven te ontvangen
ENG = Nederlands
FRE = Frans, enkel voor faciliteitengemeentes

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Inschrijvingsdatum lokaal record

Lokale lezersinformatie – registratiedatum (uit je eigen
lokaal record!), = de datum waarop de lener lid werd van je
eigen bibliotheek in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Updatedatum lokaal record

De datum waarop er een wijziging gebeurde aan de lokale
lenersinformatie, bijv. lenersstatus veranderd, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Vervaldatum lidmaatschap

Lokale lezersinformatie – vervaldatum, = de einddatum van
het lidmaatschap in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum laatste activiteit

De datum waarop de lener de laatste keer een activiteit
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verrichtte in het filiaal (uitlening, verlenging, inlevering,
reservering) in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is
31 mei 2012
Datum globale blok 1

De datum waarop de globale blokkering 1 werd gegeven

Globale blok 1

Globale lezersinformatie – globale blok. 1

Datum globale blok 2

De datum waarop de globale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 2

Globale lezersinformatie – globale blok. 2

Datum globale blok 3

De datum waarop de globale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Globale blok 3

Globale lezersinformatie – globale blok. 3

Globale opmerking 1

Globale lezersinformatie – globale opm. 1

Globale opmerking 2

Globale lezersinformatie – globale opm. 2

Globale opmerking 3

Globale lezersinformatie – globale opm. 3, deze opmerking
is zichtbaar na het inscannen van de lidkaart op het tabblad
Uitlenen of Inleveren

Globale bijkomende opmerking 1

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Globale bijkomende opmerking 2

Globale lezersinformatie – bijkomende opm. 1

Datum lokale blok 1

De datum waarop de lokale blokkering 1 werd gegeven

Lokale blok 1

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 1

Datum lokale blok 2

De datum waarop de lokale blokkering 2 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 2

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 2

Datum lokale blok 3

De datum waarop de lokale blokkering 3 werd gegeven in
het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Lokale blok 3

Lokale lezersinformatie – lokale blok. opm. 3

Lokale opmerking 1

Lokale opm. 1

Lokale opmerking 2

Lokale opm. 2

Lokale opmerking 3

Lokale opm. 3, deze opmerking is zichtbaar na het
inscannen van een exemplaar op het tabblad Uitlenen of
Inleveren

ADMnr

Systeemnummer van het exemplaar

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020
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ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie
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Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541
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2. Rendement afhaalpunt
Doel?
Een tabel met het aantal keer dat een filiaal gekozen wordt als afhaalpunt opdat bibliotheken met
een transitsysteem tussen de filialen kunnen nagaan welk filiaal het populairst is als afhaalpunt.

Wat?
Een tabel waarin per combinatie van leensoort en lenersstatus wordt aangegeven hoe vaak het filiaal
gekozen is als afhaalpunt binnen een bepaalde zelf gekozen periode,
bijv.
LEENSOORT LENERSSTATUS AANTAL
1
1
281
= bij de reservatie van een leensoort 01 door een lenersstatus 01 werd het filiaal 281 keer gekozen
als afhaalpunt
De afhaalplaats van een exemplaar dat ondertussen afgevoerd werd, wordt nog steeds geteld.
Zowel de reservaties via de balie als via Mijn bibliotheek worden geteld.

Voorbeelden
Bijv. Ik wil weten hoe vaak LEUKL gekozen is als afhaalplaats

Welke gegevens komen er voor in de tabel?

Gegeven

Herkomst gegeven

Leensoort

Leensoort
Blanco = het exemplaar werd ondertussen afgevoerd,
waardoor de leensoort niet meer kan achterhaald worden,
maar het afhaalpunt van de reservatie wordt nog steeds
geteld

Lenersstatus

Lenersstatus

Aantal

Aantal keren dat de combinatie leensoort-lenersstatus
koos voor het filiaal als afhaalpunt
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3. Bibliotheekpromotie
Doel?
Een lijst met de e-mailadressen van leners zodat deze door de bibliotheek kunnen aangeschreven
worden.

Wat?
Een lijst in txt die je kan importeren in Excel en waaruit de e-mailadressen van leners op een
eenvoudige manier kunnen gekopieerd en geplakt worden in een e-mailprogramma. Je kan bij het
invullen van de custom service de leners zelf selecteren naargelang
 Lenersstatus
 Leeftijd door een range van geboortedata in te geven
 Inschrijvingsdatum in een bepaalde periode
 Laatste activiteit in een bepaalde periode, bijv. als je enkel de leners wil aanschrijven die zeer
recent een ontlening deden
 Taal waarin de leners aangeschreven wensen te worden (Nederlands of Frans exclusief voor
faciliteitengemeentes)
In de lijst komt een e-mailadres dat meerdere keren gebruikt wordt in een gezin, ook meerdere
keren voor, bijv. het e-mailadres van een mama dat geregistreerd werd bij de mama zelf en bij 3
kinderen, kan 3 keer in de lijst voorkomen, afhankelijk van de selectie die gemaakt wordt bij het
invullen van de service.
Bij leners die meerdere e-mailadressen hebben, worden beide in de lijst opgenomen.
Het e-mailadres van de leners die aangegeven hebben dat ze geen mailings willen ontvangen van de
bibliotheek, komt niet in de lijst voor. Deze leners hebben een vinkje staan naast “Geen toestemming
voor gegevensexport” in de Globale lenersinformatie.
De e-mailadressen in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit e-mailadressen uit type 01 en type 02 in de lijst
opgenomen, ook als er in Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er
bij het opmaken van de lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
Aangezien e-mailprogramma’s blokkeren op het ingeven van teveel e-mailadressen in het
geadresseerde-veld, is de lijst in Excel opgenomen. Op die manier kan je makkelijk zelf bijhouden
hoeveel e-mailadressen je uit de Excel-lijst kopieert en plakt in het e-mailprogramma, bijv. de 1e keer
lijnen 1 tot en met 100, de 2e keer lijnen 101 tot en met 200,…
In de lijst worden enkel de e-mailadressen van leners opgenomen die op het moment van de
opvraging van de lijst in de lenersdatabank zitten. E-mailadressen van leners die verwijderd werden
uit de databank (wegens overlijden, dubbele aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de
lijst voor.
De e-mailadressen van transitleners zijn in de lijst opgenomen.

Voorbeelden
Bijv. ik wil e-mails versturen naar de senioren, studenten, jongeren, kinderen, enz.
Bijv. ik wil de e-mailadressen verkrijgen van actieve leners
Bijv. ik wil een e-mail sturen naar de actieve leners van een filiaal dat moet sluiten
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Bijv. ik wil e-mailadressen verkrijgen van de nieuwe leners om hen toe te voegen aan mailinglijsten of
welkom te heten

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven

e-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email
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4. Uitleenhistoriek specifieke lener
Doel?
Een lijst van alle exemplaren die een lener reeds uitleende zodat de bibliotheek deze aan de lener kan
bezorgen. Deze lijst is een compensatie voor het feit dat in Mijn bibliotheek slechts de laatste 200
uitleningen getoond worden in de uitleenhistoriek, wat voor veel-leners of speciale categorieën
leners zoals Bib aan huis onvoldoende is.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren die een lener reeds uitleende in een filiaal, met de uitleendatum en de
inleverdatum.
Exemplaren die ondertussen afgevoerd zijn, maar ooit door de lener uitgeleend werden, staan niet
meer in de lijst.

Voorbeelden
Bijv. welke exemplaren leenden de vrijwilligers van de dienst Boek aan Huis reeds uit?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Admnr

Systeemnummer van het exemplaar

Barcode

Barcode van het exemplaar

Bibliotheek

852 subveld b

Collectie

852 subveld c

Subcollectie code

852 subveld 9

Subcollectie

De verwoording van de subcollectie uit 852 subveld k

Signatuur

852 subveld h

ZIZO

852 subveld 2

Leensoort

Leensoort

BIOS-code

BIOS-code

Processtatus

Processtatus

Bezitsannotatie

Bezitsannotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Prijs

Prijsannotatie

Aanmaakdatum exemplaar

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
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Uitleentijd

De dag en het uur waarop de uitlening gebeurde in het
formaat YYYYMMDDHHMM, bijv. 201206011603 is 11 juni
2012 om 16u03

Inlevertijd

De dag en het uur waarop de inlevering gebeurde in het
formaat YYYYMMDDHHMM, bijv. 201206011603 is 11 juni
2012 om 16u03
Bij exemplaren die nog steeds uitgeleend zijn, wordt er
geen inlevertijd ingevuld.

Admnr

Systeemnummer van het exemplaar

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Aantal exemplaren

0

Exemplaarinformatie

blanco
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5. Uitleen/innamehistoriek bepaalde dag
Doel?
Een chronologische lijst van alle uitleningen en innames op een bepaald werkstation in een filiaal op
een bepaalde dag, zodat je kan opzoeken welke lener op welk moment langskwam aan de balie.

Wat?
Een chronologische lijst van alle uitleningen en innames op een zelf gekozen dag, die je kan sorteren
op uitlening, inlevering, lener, titel van het exemplaar of auteur van het exemplaar.
Bij het opmaken van de lijst kies je voor een filiaal. Vervolgens wordt er een aparte lijst opgemaakt
per werkstation binnen dit filiaal, bijv. balie jeugd en balie avm.
Exemplaren die ondertussen afgevoerd zijn, maar op de gekozen dag uitgeleend of ingeleverd
werden, staan ook in de lijst.
De uitleningen en inleveringen door transitleners worden in de lijst opgenomen.

Voorbeelden
Bijv. 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.
Bijv. 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.

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Type

Het soort transactie: uitlening (UIT) of inlevering (IN)

Datum

De datum waarop de uitlening of inlevering gebeurde in
het formaat YYYYMM, bijv. 20161107 is 7 nov. 2016

Uur

Het uur waarop de uitlening of inlevering gebeurde in het
formaat HHMM, bijv. 922 is 9u22

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Barcode lener

Globale lezersinformatie – Barcode, = barcode op de
lidkaart

Naam

Globale lezersinformatie – Naam

Barcode exemplaar

Barcode van het exemplaar
Blanco = het exemplaar is ondertussen afgevoerd

Titel

245 (incl. 245 h materiaalaanduiding)

Auteur

100 en 700
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6. Momenteel uitgeleend (lijst)
Doel?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal die uitgeleend zijn aan welke leners zodat je kan nagaan
welke exemplaren nog ingeleverd dienen te worden door welke personen, incl. het aantal rappels die
reeds verstuurd werden. Bijv. bij een overgang naar RFID en het hertaggen van exemplaren of bij het
opvolgen van achterstallige leners, kan dit nuttige informatie zijn. In de lijst zijn ook de persoons- en
contactgegevens van de leners opgenomen, zodat je een profiel kan opmaken van deze leners of hen
indien nodig kan verwittigen, bijv. bij de plotse sluiting van een filiaal.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal die uitgeleend zijn op het moment van het opvragen van de
lijst aan leners met vermelding van alle lenersgegevens en alle exemplaargegevens, incl. het aantal
verstuurde rappels. Je kan deze lijst zelf sorteren op kenmerken van de exemplaren (plaatsing, titel,
verwachte inleverdatum…) of de lener (lenersstatus, leeftijd, postcode, geslacht, aantal verstuurde
rappels,…)
De adresgegevens in deze lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
De uitleningen door transitleners zijn niet in de lijst opgenomen.

Voorbeelden
Bijv. welke leners moeten verwittigd worden van de plotse sluiting van een filiaal (inname moet
gebeuren in een ander filiaal)?
Bijv. welke exemplaren met een bepaalde leensoort of genre zijn momenteel uitgeleend?
Bijv. welke recent aangekochte exemplaren met een bepaald genre zijn momenteel uitgeleend?
Bijv. welke leners hebben nog exemplaren in leen waarvan de uitleentermijn reeds overschreden is?
Bijv. wie kreeg er reeds 4 rappels voor de exemplaren in leen?
Bijv. welke exemplaren met collectie HBPC en leensoort 01 zijn uitgeleend op dit moment
Bijv. Welke leners hebben exemplaren uitgeleend met als inleverdag 1 mei 2016?
Bijv. ik wil een lijst van alle 60plussers die exemplaren uitgeleend hebben op dit moment
Bijv. ik wil een lijst uitleningen met een bepaalde inleverdag
Bijv. ik wil een lijst uitleningen met een bepaalde uitleendag

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Barcode

Barcode van het exemplaar

Bibliotheek

852 subveld b
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Collectie

852 subveld c

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

Signatuur

852 subveld h

ZIZO

852 subveld 2

Leensoort

Leensoort

BIOS-code

BIOS-code

Processtatus

Processtatus

Bezitsannotatie

Bezitsannotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Prijs

Prijsannotatie

Aanmaakdatum exemplaar

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Uitleendatum

De dag waarop de uitlening gebeurde in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120601 is 11 juni 2012

Inleverdatum

De dag waarop de inlevering zou moeten gebeuren of zou
moeten gebeurd zijn in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120601 is 11 juni 2012

Aantal rappels

Het aantal boetebrieven die reeds verstuurd werden naar
de lener. LET WEL! Boetebrief 1 is een dummy rappel die
niet echt verstuurd wordt naar de lener. Rappel 2 is
eigenlijk rappel 1, rappel 3 is rappel 2, enz.

Administratief nummer

Het systeemnummer van het exemplaar

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246
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Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)
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7. Momenteel gereserveerd (lijst)
Doel?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal die gereserveerd zijn aan welke leners zodat je kan nagaan
welke exemplaren veel gevraagd zijn, welke op het reservatierek zouden moeten staan, welke
reservaties een bepaald filiaal als afhaalplaats hebben,…

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal die gereserveerd zijn op het moment van het opvragen van
de lijst aan leners met vermelding van alle lenersgegevens, alle exemplaargegevens en alle
reservatiegegevens. Je kan deze lijst zelf sorteren op kenmerken van de exemplaren (plaatsing, titel,
verwachte inleverdatum…), de lener (lenersstatus, leeftijd, postcode, geslacht,…) of de reservatie
(status, is de brief vertrokken?, staat de reservatie op het rek of hangt ze nog, afhaalplaats,…).
Zowel de reservaties via de balie als via Mijn bibliotheek worden in de lijst opgenomen.
De adresgegevens in deze lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.

Voorbeelden
Bijv. hoeveel reservaties staan nog open?
Bijv. welke reservaties moeten een andere afhaalplaats krijgen bij de plotse sluiting van een filiaal en
welke lezers moeten daarvan verwittigd worden?
Bijv. Welke exemplaren met collectie HBPC en leensoort 01 zijn gereserveerd op dit moment?
Bijv. welke exemplaren 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)
Bijv. welke exemplaren werden er gereserveerd op 1-6-2016 door welke leners
Bijv. ik wil een lijst van exemplaren die beschikbaar en gereserveerd zijn, maar nog niet op het
reservatierek staan
Bijv. Welke reservaties werden geplaatst, maar zijn nog niet toegekend (aangezien het exemplaar
nog uitgeleend is)?
Bijv. Welke reservaties werden geplaatst, maar zijn nog niet toegekend, hoewel het exemplaar
beschikbaar is?
Bijv. Welke reservaties staan op het reservatierek?
Bijv. Welke reservaties staan op het reservatierek zijn vervallen?
Bijv. Welke exemplaren zijn momenteel in trek en moeten ev. Bijbesteld worden?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)
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Barcode

Barcode van het exemplaar

Bibliotheek

852 subveld b

Collectie

852 subveld c

Subcollectie code

852 subveld 9

Subcollectie

852 subveld k

Signatuur

852 subveld h

ZIZO

852 subveld 2

Leensoort

Leensoort

BIOS-code

BIOS-code

Processtatus

Processtatus

Bezitsannotatie

Bezitsannotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Prijs

Prijsannotatie

Aanmaakdatum exemplaar

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Uitleendatum

De dag waarop de uitlening gebeurde in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120601 is 11 juni 2012
0 = het exemplaar is niet uitgeleend

Inleverdatum

De dag waarop de inlevering zou moeten gebeuren of zou
moeten gebeurd zijn in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120601 is 11 juni 2012
0 = het exemplaar is niet uitgeleend

Aanmaakdatum reservatie

De datum waarop de lener de reservatie plaatste in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120601 is 11 juni 2012

Aanvraagdatum van

Vanaf het moment dat de lener een reservatie plaatst, start
een aanvraagperiode van 6 maanden (bij een reservatie via
de balie) of 1 jaar (bij een reservatie via Mijn Bibliotheek).
De aanvraagdatum van = begin van deze periode in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120601 is 11 juni 2012

Aanvraagdatum tot

De einddatum van de aanvraagperiode in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120601 is 11 juni 2012. Als de
reservatie tegen dan niet ingewilligd is, wordt deze
automatisch verwijderd.

Datum reservatierek

De datum waarop de reservatie op het reservatierek werd
geplaatst voor de lener en dus ingewilligd werd in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120601 is 11 juni 2012

Einddatum reservatierek

De einddatum van de periode waarbinnen het exemplaar
op het reservatierek staat in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120601 is 11 juni 2012. In de meeste bibliotheken
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varieert deze periode tussen de 10 en de 14 kalenderdagen
Documentreservatie

N = er geldt geen documentreservatie = de reservatie op 1
exemplaar is niet gekopieerd naar andere gelijkaardige
exemplaren
Y = er geldt wel documentreservatie = de reservatie op 1
exemplaar is wel gekopieerd naar andere gelijkaardige
exemplaren, hetgene dat eerst beschikbaar is zal gekozen
worden door Aleph om de reservatie in te willigen

Status reservatie

W(achtrij) = de reservatie loopt, het exemplaar is nog niet
beschikbaar, de reservatie zit in een wachtrij
A(ctief) = idem, maar de reservatie zit niet in een wachtrij
S(taat op het rek) = de reservatie is bevestigd aan de lener
= het exemplaar staat op het reservatierek, de
reservatiekost staat in de kas van de lener, de lener kreeg
een brief

Status brief

Blanco = de brief ter bevestiging van de reservatie is nog
niet verstuurd
2 = de brief is verstuurd

Datum brief

De datum waarop de brief ter bevestiging van de reservatie
verstuurd is in het formaat YYYYMMDD, bijv. 20120601 is
11 juni 2012

Afhaalplaats

Het filiaal waar de lener het exemplaar kan afhalen

Administratief nummer

Het systeemnummer van het exemplaar

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a
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Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 – email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)
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8. Inventaris (lijst)
Doel?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal die niet uitgeleend zijn om bibliotheken te ondersteunen
tijdens het inventariseren van de collectie. Alle exemplaren die op de lijst voorkomen, zouden in
principe op de rekken moeten kunnen gevonden worden.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal, waarbinnen je zelf de exemplaren kan selecteren met een
bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Processtatus
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in
de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Deze lijst moet gecombineerd worden met de lijst Momenteel uitgeleend om tot een lijst te komen
van de exemplaren die effectief op de rekken staan.

Voorbeelden
Bijv. Ik wil een lijst van alle dvd's die momenteel op de plank staan (niet uitgeleend zijn)
Bijv. 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

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37
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ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
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Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541
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9. Exemplaargegevens (lijst)
Doel?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met een bepaald kenmerk zoals BIOS-code, leensoort,
genre, opac-annotatie, foutieve barcodes, enz.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal, waarbinnen je zelf de exemplaren kan selecteren met een
bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Processtatus of
 Bezitsannotatie of
 Interne annotatie of
 Opac-annotatie
 Enz.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in
de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. welke exemplaren hebben geen BIOS-code
Bijv. welke exemplaren hebben de processtatus BD
Bijv. welke exemplaren hebben leensoort 01, 02 en 03
Bijv. hoeveel exemplaren hebben een bepaalde ZIZO-code
Bijv. ik wil een alfabetische lijst van dvd’s voor jongeren, en hetzelfde voor dvd’s volwassenen.
Bijv. ik wil een alfabetische lijst van stripverhalen per reeks.
Bijv. ik wil een lijst met de titels gemakkelijk lezen Spaans, toneel, taalcursussen,...
Bijv. ik wil een lijst tijdschrifttitels met exemplaargegevens (jaargang, signatuur)
Bijv. ik wil een lijst van alle delen in een reeks
Bijv. ik wil een lijst van nederlandstalige proza waarvan het plaatsingskenmerk begint met een a
Bijv. 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)?
Bijv. ik wil een lijst van alle eancodes van de luisterboeken
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Bijv. welke exemplaren hebben vreemde barcodes meegekregen? (afwijkend aantal karakters, capslock die opstond,...)

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort
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Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541
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FINANCIELE TRANSACTIES

1. Uitgaven (aantal)
Doel?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met de aanduiding van de kostprijs zodat er kan berekend
worden hoeveel uitgaven er werden gedaan voor een bepaalde collectie, BIOS-code, leensoort,
genre, enz. in een bepaalde tijdsperiode.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal, waarbinnen je zelf de exemplaren die in een bepaalde
periode aangekocht werden, kan sorteren en selecteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Nadat je je selectie gemaakt hebt, kan je de kostprijs van de exemplaren optellen.
Alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren van Het smelt in
de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per exemplaar.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. hoeveel budget werd er gespendeerd aan de collectie jeugd fictie in 2015

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020
100
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ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie
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Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. verwerving

541
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2. Kasverslag
Doel?
Een rapport van alle inkomsten, uitgaves en kwijtscheldingen in een filiaal, zodat de geregistreerde
betalingen in Aleph kunnen vergeleken worden met de fysieke kassa en een verslag kan gegeven
worden aan de gemeenteontvanger.

Wat?
Een rapport van alle inkomsten, uitgaves en kwijtscheldingen in een filiaal op een bepaalde zelf
gekozen dag of in een bepaalde zelf gekozen periode (meerdere dagen, we(e)k(en), maand(en),
ja(a)r(en),…)
Er kunnen verschillende uitvoerbestanden verkregen worden:
 Een rapport in tekstformaat, met een overzicht van alle ontvangsten, uitgaves en
kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt per type betaling (boete,
reservaties, portkosten,…). De transacties per werkstation worden in 1 rapport onder elkaar
weergegeven, bijv. eerst alle inkomsten, uitgaves en kwijtscheldingen in de hoofdbib, nadien
deze van het filiaal en tenslotte deze van de zelfuitleenautomaat.
 Een rapport in tekstformaat, met een overzicht van alle ontvangsten, uitgaves en
kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt per type betaling (boete,
reservaties, portkosten,…) én per leensoort, bijv. boete ontvangen van leensoort 01, leengeld
ontvangen van leensoort 02,… De transacties per werkstation worden in 1 rapport onder
elkaar weergegeven, bijv. eerst alle inkomsten, uitgaves en kwijtscheldingen in de hoofdbib,
nadien deze van het filiaal en tenslotte deze van de zelfuitleenautomaat.
 Een rapport in tekstformaat, met een overzicht van alle ontvangsten, uitgaves en
kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt per type betaling (boete,
reservaties, portkosten,…) én per leensoort, bijv. boete ontvangen van leensoort 01, leengeld
ontvangen van leensoort 02,… Je verkrijgt een rapport per werkstation (= een apart rapport
voor elk zelfuitleentoestel en elke balie)
 Een rapport in tekstformaat, met een overzicht van alle ontvangsten, uitgaves en
kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt per type betaling (boete,
reservaties, portkosten,…) Je verkrijgt een rapport per werkstation (= een apart rapport voor
elk zelfuitleentoestel en elke balie)
 Een rapport in csv-formaat dat je kan inladen en bewerken in Excel, met een overzicht van
alle ontvangsten, uitgaves en kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt
per type betaling (boete, reservaties, portkosten,…) De transacties per werkstation worden
in 1 rapport onder elkaar weergegeven, bijv. eerst alle inkomsten, uitgaves en
kwijtscheldingen in de hoofdbib, nadien deze van het filiaal en tenslotte deze van de
zelfuitleenautomaat.
 Een rapport in csv-formaat dat je kan inladen en bewerken in Excel, met een overzicht van
alle ontvangsten, uitgaves en kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt
per type betaling (boete, reservaties, portkosten,…) én per leensoort, bijv. boete ontvangen
van leensoort 01, leengeld ontvangen van leensoort 02,… De transacties per werkstation
worden in 1 rapport onder elkaar weergegeven, bijv. eerst alle inkomsten, uitgaves en
kwijtscheldingen in de hoofdbib, nadien deze van het filiaal en tenslotte deze van de
zelfuitleenautomaat.
 Een rapport in csv-formaat dat je kan inladen en bewerken in Excel, met een overzicht van
alle ontvangsten, uitgaves en kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt
per type betaling (boete, reservaties, portkosten,…) én per leensoort, bijv. boete ontvangen
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van leensoort 01, leengeld ontvangen van leensoort 02,… Je verkrijgt een rapport per
werkstation (= een apart rapport voor elk zelfuitleentoestel en elke balie)
Een rapport in csv-formaat dat je kan inladen en bewerken in Excel, met een overzicht van
alle ontvangsten, uitgaves en kwijtscheldingen in het filiaal. Er wordt een opsplitsing gemaakt
per type betaling (boete, reservaties, portkosten,…) Je verkrijgt een rapport per werkstation
(= een apart rapport voor elk zelfuitleentoestel en elke balie)

In het tekstformaat wordt een optelsom gemaakt van alle ontvangsten, uitgaves en kwijtscheldingen,
en wordt een totaalsom berekend. In het csv-formaat worden geen berekeningen gemaakt om je toe
te staan zelf bewerkingen te doen met de bedragen.

Voorbeelden
Bijv. Ik wil een kasverslag voor de vorige dag.

Welke gegevens komen er voor in de verschillende rapporten?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Deelbib/Bib

Het werkstation waarop de inkomsten, uitgaves en
kwijtscheldingen geregistreerd werden, = een balie of een
zelfuitleentoestel (SC….)

Omschrijving

Type transactie

Betaalwijze

Contant, kredietkaart,
boekenbon

Leensoort

Leensoort

Bedrag

Ontvangen, uitgegeven of kwijtgescholden bedrag

Transactietype

D = debet = ontvangen

bancontact,

overschrijving

of

C = credit = uitgave
W = waived = kwijtgescholden
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3. Kashistoriek bepaalde dag (lijst)
Doel?
Een rapport van alle betaalde, uitgegeven en kwijtgescholden bedragen in een filiaal op een bepaalde
dag, zodat je bij twijfel over de juistheid van het kasverslag kan nagaan welke transacties er die dag
gebeurden en je eventuele fouten nog kan rechtzetten.

Wat?
Een chronologische lijst van alle betaalde, kwijtgescholden en gecrediteerde bedragen in een filiaal,
met vermelding van de lenersnaam, lenersstatus en lenersnummer.
De kastransacties die ouder zijn dan 1 jaar en die om performantie-redenen niet meer getoond
worden in de client, worden ook opgenomen in de lijst.

Voorbeelden
Bijv. welke bedragen werden op een bepaalde dag betaald
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4. Kashistoriek specifieke lener (lijst)
Doel?
Een rapport van alle betaalde en kwijtgescholden bedragen door en alle betalingen aan een
specifieke lener in een filiaal, zodat je bij discussie met de lener kan nagaan wanneer welke bedragen
betaald, kwijtgescholden of teruggegeven werden. Bovendien komen ook de openstaande bedragen
van de lener in de lijst voor, zodat je kan beschikken over een volledige kashistoriek.

Wat?
Een lijst van bedragen die betaald zijn door een bepaalde lener, ontvangen werden door de lener of
kwijtgescholden zijn voor de lener sinds het begin van PBS in alle filialen. Ook de nog openstaande
bedragen komen in de lijst voor.
Je kan uit deze lijst zelf alle bedragen filteren uit je eigen filiaal.
De kastransacties die ouder zijn dan 1 jaar en die om performantie-redenen niet meer getoond
worden in de client, worden ook opgenomen in de lijst.

Voorbeelden
Bijv. ik wil de volledige kashistoriek van een lener sinds de aanmaak van het lenersrecord.
Bijv. ik wil alle kastransacties ouder dan een jaar voor een lener.
Bijv. welke bedragen werden betaald door een bepaalde lener

Welke gegevens komen er voor in de lijst

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Bedrag

Ontvangen, uitgegeven, kwijtgescholden of openstaand
bedrag

Betaaldatum

De datum waarop het bedrag betaald is door de lener aan
de bibliotheek of door de bibliotheek aan de lener OF de
datum waarop het bedrag kwijtgescholden is, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
0 = het bedrag staat nog open

Betalings-IP

Het werkstation waarop de betaling of de kwijtschelding
gebeurde
Blanco = het bedrag staat nog open

Betalings_userid

De gebruikersnaam van de bibliotheekmedewerker die de
betaling of de kwijtschelding uitvoerde
Blanco = het bedrag staat nog open

Bibliotheek

Het rechthebbende filiaal, het filiaal waar het bedrag open
staat/betaald werd/kwijtgescholden werd

Credit/Debet

C = credit = uitgave van de bibliotheek aan de lener
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D = debet = ontvangen in de bibliotheek
Datum

De datum waarop het bedrag in de kassa van de lener is
terecht gekomen, aanmaakdatum van het bedrag, in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Omschrijving

Type transactie, met vermelding van de eigen opmerkingen
bij het kwijtschelden of gedeeltelijk betalen

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Scratchedid

ID van het proces dat de transactie omwille van
performantie-redenen verwijderde uit de client

Status

Open = het bedrag staat open, moet nog betaald worden
Geannuleerd = kwijtgescholden
Betaald = betaald

Type

Code van het type transactie

Type omschrijving

Type transactie

Zichtbaar

Y = nog zichtbaar in de client, N = verwijderd in de client
om performantie-redenen
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5. Openstaande bedragen (lijst)
Doel?
Een lijst van alle openstaande bedragen in een filiaal met alle contactgegevens van de leners, zodat je
kan nagaan wie wat nog tegoed heeft sinds wanneer en je kan beslissen om deze leners aan te
manen tot betalen.

Wat?
Een lijst van alle openstaande bedragen in een filiaal, met vermelding van de contactgegevens van de
leners die de bedragen tegoed hebben.
De adresgegevens in deze lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.

Voorbeelden
Bijv. welke bedragen staan open sinds een bepaalde datum voor welke leners
Bijv. welke leners hebben openstaande bedragen
Bijv. welke leners hebben een openstaande schuld van meer dan x euro sinds een bepaalde datum?

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Aanmaakdatum

De datum waarop het bedrag in de kassa van de lener is
terecht gekomen, in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Bedrag

Openstaand bedrag

Debet-credit

C = credit = de bibliotheek moet dit bedrag aan de lener
betalen
D = debet = de lener moet dit bedrag aan de bibliotheek
betalen

Omschrijving

Type transactie

Bibliotheek

Het rechthebbende filiaal, het filiaal waar het bedrag open
staat

Lenersnummer

Globale lezersinformatie – Lezersnummer

Barcode lezer

Globale lezersinformatie – barcode, = de barcode op de
lidkaart

Naam

Globale lezersinformatie – naam

Geboortedatum

Globale lezersinformatie – geboortedatum, in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012
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Geen toestemming

Globale lezersinformatie – geen toestemming voor
gegevensexport.
N = Standaard staat deze optie niet aangevinkt waardoor
de lener wel toestemming geeft en het e-mailadres
voorkomt in de output van custom 66
Y = Als dit aangevinkt is, komt het e-mailadres niet in die
lijst voor

Straat

Adresinformatie – adres type 02 - adres 1e regel

Postcode

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

Gemeente

Adresinformatie – adres type 02 - adres 2e regel

E-mailadres

Adresinformatie – adres type 02 - email

Telefoonnummer

Adresinformatie – adres type 02 - telefoon (1)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Lenerstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)
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6. Reden kwijtscheldingen (lijst)
Doel?
Een lijst van alle kwijtscheldingen in een filiaal met vermelding van de reden tot kwijtschelden en de
naam van de lener zodat aan de gemeente-ontvanger kan beargumenteerd worden waar het bedrag
kwijtscheldingen vandaan komt.

Wat?
Een lijst van alle kwijtscheldingen in een filiaal binnen een zelf gekozen periode, met vermelding van
de naam en het lenersnummer van de lener. Als je tijdens het kwijtschelden de reden hiervoor
gespecifieerd hebt, verschijnt deze in deze lijst.
De kwijtscheldingen die ouder zijn dan 1 jaar en die om performantie-redenen niet meer getoond
worden in de client, worden niet meer opgenomen in de lijst.

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

Welke gegevens komen er voor in de lijst?

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Bibliotheek

Het rechthebbende filiaal, het filiaal waar het bedrag
kwijtgescholden werd

Bedrag

Kwijtgescholden bedrag

Aanmaakdatum

De datum waarop het bedrag in de kassa van de lener is
terecht gekomen, in het formaat YYYYMMDD, bijv.
20120531 is 31 mei 2012

Datum kwijtschelding

De datum waarop het bedrag kwijtgescholden werd in het
formaat YYYYMMDD, bijv. 20161109 is 9 nov. 2016

Reden kwijtschelding

De reden die je ingaf tijdens het kwijtschelden van het
bedrag in het veld Geef kwijtscheldingstekst

Lezersnummer

Globale lezersinformatie – lezersnummer

Naam

Globale lezersinformatie – naam
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GEAVANCEERDE RAPPORTEN

1. Uitleningen per lenersstatus (aantal)
Doel?
Een lijst met de uitleencijfers per exemplaar, per lenersstatus en per geslacht van de lener (aantal
uitleningen, aantal reserveringen,…) om bibliotheken een globaal inzicht te geven in het profiel van
de leners die in het algemeen, of bepaalde collectie-onderdelen, het meest of het minst ontlenen. De
uitleencijfers van alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2 exemplaren
van Het smelt in de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1 keer per
exemplaar.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met uitleencijfers per exemplaar, lenersstatus en geslacht,
waarbinnen je zelf de exemplaren kan selecteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per exemplaar worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen door een bepaalde combinatie lenersstatusgeslacht.
Je kan in deze lijst een totaal aantal uitleningen berekenen door een bepaalde lenersstatus, een
bepaald geslacht of een combinatie van lenersstatus en geslacht.
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van het exemplaar in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
De uitleningen van leners die binnen het tijdsinterval actief waren, maar ondertussen uit de
databank werden verwijderd, worden nog steeds geteld. De lenersstatus en het geslacht van deze
leners komt nog in de lijst voor.
De uitleningen en inleveringen door transitleners komen niet in de lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. Hoeveel ontleningen waren er per lenerscategorie, per deelbib en per leensoort en dit met
elkaar gecombineerd.
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Bijv. ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen/verlengingen/reserveringen per
lenersstatus voor de hoofdbib en de filialen.
Bijv. ik wil voor een maand een lijst van welke lenersstatussen hoe vaak een bepaalde subcollectie
hebben uitgeleend.
Bijv. welke lenerscategorieën hebben welke subcollectie uitgeleend per lenersstatus en geslacht
Bijv. welke 100 strips werden het meest uitgeleend door kinderen in 2010

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)

Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar
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Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. Verwerving

541

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode
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2. Reservaties per lenersstatus (aantal)
Doel?
Een lijst met de uitleencijfers per exemplaar, per lenersstatus en per geslacht van de lener (aantal
uitleningen, aantal reserveringen,…) om bibliotheken een globaal inzicht te geven in het profiel van
de leners die in het algemeen, of bepaalde collectie-onderdelen, het meest of het minst reserveren.
De uitleencijfers van alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2
exemplaren van Het smelt in de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1
keer per exemplaar.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met uitleencijfers per exemplaar, lenersstatus en geslacht,
waarbinnen je zelf de exemplaren kan selecteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per exemplaar worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen door een bepaalde combinatie lenersstatusgeslacht.
Je kan in deze lijst een totaal aantal reserveringen berekenen door een bepaalde lenersstatus, een
bepaald geslacht of een combinatie van lenersstatus en geslacht.
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van het exemplaar in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
De reserveringen van leners die binnen het tijdsinterval actief waren, maar ondertussen uit de
databank werden verwijderd, worden nog steeds geteld. De lenersstatus en het geslacht van deze
leners komt nog in de lijst voor.

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

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)
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Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie
115
Inventaris lijsten en statistieken

BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. Verwerving

541

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode
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3. Verlengingen per lenersstatus (aantal)
Doel?
Een lijst met de uitleencijfers per exemplaar, per lenersstatus en per geslacht van de lener (aantal
uitleningen, aantal reserveringen,…) om bibliotheken een globaal inzicht te geven in het profiel van
de leners die in het algemeen, of bepaalde collectie-onderdelen, het meest of het minst verlengen.
De uitleencijfers van alle exemplaren binnen 1 titel worden apart opgenomen, bijv. als er 2
exemplaren van Het smelt in de bibliotheek aanwezig zijn, komt deze titel in de lijst 2 keer voor, 1
keer per exemplaar.

Wat?
Een lijst van alle exemplaren in een filiaal met uitleencijfers per exemplaar, lenersstatus en geslacht,
waarbinnen je zelf de exemplaren kan selecteren met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
Per exemplaar worden de volgende uitleengegevens in de lijst opgenomen: aantal uitleningen, aantal
inleveringen, aantal reserveringen, aantal verlengingen door een bepaalde combinatie lenersstatusgeslacht.
Je kan in deze lijst een totaal aantal verlengingen berekenen door een bepaalde lenersstatus, een
bepaald geslacht of een combinatie van lenersstatus en geslacht.
Deze uitleengegevens gelden voor een specifiek aan te duiden tijdsinterval (tussen 1 dag en
meerdere jaren), bijv. het aantal uitleningen van het exemplaar in de zomer.
De reservaties en verlengingen aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.
De verlengingen van leners die binnen het tijdsinterval actief waren, maar ondertussen uit de
databank werden verwijderd, worden nog steeds geteld. De lenersstatus en het geslacht van deze
leners komt nog in de lijst voor.

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

Welke gegevens komen er voor in de lijst?
Per exemplaar zijn de volgende gegevens opgenomen:

Gegeven

Herkomst gegeven (MARC21-veld of veld in exemplaar)
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Recordnummer

Systeemnummer van de bibliografische beschrijving

Formaat

Het invoerformaat van de bibliografische beschrijving.
BK = boeken, MU = muziek, SE = seriële publicaties, VM =
beeldmateriaal, MX = gemengd materiaal, CF = computer
files, MP = kaarten

Taal

008 positie 35-37

ISBN

020

ISSN

022

ISMN

024 indicator 2

EAN

024 indicator 3

Uniforme titel

240

Titel

245

Materiaalsoort

245 subveld h

Variabele titel

246

Reeks

490 (titel en volumenummer)

Collatie

300

Plaats van uitgave

260 subveld a

Uitgever

260 subveld b

Jaar van uitgave

260 subveld c

Editie

250

Auteur 1/2/3

100 en 700

Corporatieve auteur 1/2/3

110 en 710

Onderwerp

de eigen trefwoorden uit 690

Inhoud

505

Genre

650

Exemplaarkey

Het systeemnummer van het exemplaar

Barcode exemplaar

Barcode

Deelbibliotheek

852 subveld b

Leensoort

Leensoort

Collectie

852 subveld c

Plaatsingskenmerk

de plaatsing zonder bibliotheek en collectie (signatuur 852
h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Beschrijving

Bezitsannotatie

Opac-annotatie

Opac-annotatie

Circulatie-annotatie

Circulatie-annotatie

Interne annotatie

Interne annotatie
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BIOS-code

BIOS-code

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van het exemplaar in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Processtatus

Processtatus

Datum processtatus

Datum waarop de processtatus is gegeven in het formaat
YYYYMMDD, bijv. 20120531 is 31 mei 2012

Prijs

Prijsannotatie

Signatuur

852 subveld h

Holding nr

Het systeemnummer van de holding

Subcollectie code

852 subveld 9

Verwoording subcollectie

852 subveld k

ZIZO-code

852 subveld 2

Plaatsing

de volledige plaatsing (bibliotheek 852 b, collectie 852 c,
signatuur 852 h, subcollectie 852 9k, ZIZO-code 852 2)

Adm. Verwerving

541

Lenersstatus

Lokale lezersinformatie – lezersstatus (uit je eigen lokaal
record!)

Geslacht

Lokale lezersinformatie – lezerstype (uit je eigen lokaal
record!)
M = Man
V = Vrouw
Blanco = er is geen lezerstype ingevuld

Reserveringen

Aantal reserveringen in de aangegeven periode

Uitleningen

Aantal uitleningen in de aangegeven periode

Verlengingen

Aantal verlengingen in de aangegeven periode

Inleveringen

Aantal inleveringen in de aangegeven periode
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4. Uitleningen door leners (lijst)
Doel?
Een lijst van de exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel met de naam en contactgegevens
van de leners die deze collectie-onderdelen ontlenen om bibliotheken een gedetailleerd inzicht te
geven in het profiel van de leners voor deze collectie-onderdelen (leeftijd, woonplaats,…).

Wat?
Een lijst van de exemplaren in een filiaal met de lenersgegevens van de leners die de exemplaren
binnen een bepaald tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere jaren) ontleenden met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
Transitleners komen niet in deze lijst voor.

Voorbeelden
Bijv. Wie leent er TV-reeksen
Bijv. Wie leent er luisterboeken
Bijv. Hoe populair is de collectie cd's bij jongeren tussen 12 en 14 jaar
Bijv. hoeveel dvd's worden uitgeleend door leners buiten het werkgebied van de bibliotheek
Bijv. Welke lener heeft de meeste boeken, strips,… uitgeleend?
Bijv. Ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal uitleningen per gemeente.
Bijv. hoeveel leners uit Dilbeek lenen jaarlijks voor een bedrag van 0 tot 10 euro aan cd's/dvd's uit
Bijv. welke leners ontleenden het afgelopen jaar minstens x aantal kookboeken/thrillers/fantasy/enz.
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Bijv. wie ontleent er onze klassieke muziekcd's? zijn dit maar enkele mensen? zijn het vooral
ouderen? lenen zij ook nog andere materialen uit in de bib?
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5. Reservaties door leners (lijst)
Doel?
Een lijst van de exemplaren binnen een bepaald collectie-onderdeel met de naam en contactgegevens
van de leners die deze collectie-onderdelen reserveren om bibliotheken een gedetailleerd inzicht te
geven in het profiel van de leners voor deze collectie-onderdelen (leeftijd, woonplaats,…).

Wat?
Een lijst van de exemplaren in een filiaal met de lenersgegevens van de leners die de exemplaren
binnen een bepaald tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere jaren) reserveerden met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
In de lijst worden enkel exemplaren opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in
de collectie zitten. Exemplaren die afgevoerd zijn, komen dus niet in de lijst voor.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
De reservaties aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.

Voorbeelden
Bijv. Wie reserveert er TV-reeksen
Bijv. Wie reserveert er luisterboeken
Bijv. hoeveel dvd's worden gereserveerd door leners buiten het werkgebied van de bibliotheek
Bijv. ik wil voor een maand / jaar een lijst van het aantal reservaties per gemeente.
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6. Unieke uitleningen door leners (aantal)
Doel?
Het aantal leners die enkel en alleen exemplaren uit bepaalde collectie-onderdelen of van 1 bepaalde
materiaalsoort uitlenen om bibliotheken een inzicht te geven in het aantal leners die de bibliotheek
zeer gericht bezoeken.

Wat?
Het aantal leners die binnen een bepaald tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere jaren) enkel en
alleen exemplaren uitleenden in een filiaal met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Deze leners beperken zich tot het uitlenen van 1 soort collectie-onderdeel of 1 soort materiaal.
De uitleningen van leners die binnen het tijdsinterval actief waren, maar ondertussen uit de
databank werden verwijderd, worden nog steeds geteld.
Transitleners komen niet in deze tabel voor.
De exemplaren die binnen het tijdsinterval uitgeleend werden, maar ondertussen werden afgevoerd,
worden nog steeds geteld.

Voorbeelden
Bijv. Hoeveel leners lenen enkel boeken uit?
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7. Unieke reservaties door leners (aantal)
Doel?
Het aantal leners die enkel en alleen exemplaren uit bepaalde collectie-onderdelen of van 1 bepaalde
materiaalsoort reserveren om bibliotheken een inzicht te geven in het aantal leners die de
bibliotheek zeer gericht bezoeken.

Wat?
Het aantal leners die binnen een bepaald tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere jaren) enkel en
alleen exemplaren reserveerden in een filiaal met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Deze leners beperken zich tot het reserveren van 1 soort collectie-onderdeel of 1 soort materiaal.
De reservaties van leners die binnen het tijdsinterval actief waren, maar ondertussen uit de databank
werden verwijderd, worden nog steeds geteld.
De exemplaren die binnen het tijdsinterval gereserveerd werden, maar ondertussen werden
afgevoerd, worden nog steeds geteld.
De reservaties aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.

Voorbeelden
Bijv. Hoeveel leners reserveren enkel boeken?
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8. Unieke uitleningen door leners (lijst)
Doel?
Een lijst met de naam en de contactgegevens van de leners die enkel en alleen exemplaren uit
bepaalde collectie-onderdelen of van 1 bepaalde materiaalsoort uitlenen om bibliotheken een
gedetailleerd inzicht te geven in het profiel van de leners die enkel geïnteresseerd zijn in deze
collectie-onderdelen (leeftijd, woonplaats,…) en de bibliotheek dus zeer gericht bezoeken.

Wat?
Een lijst van de leners die binnen een bepaald tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere jaren) enkel en
alleen exemplaren uitleenden in een filiaal met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Deze leners beperken zich tot het uitlenen van 1 soort collectie-onderdeel of 1 soort materiaal.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
Transitleners worden niet in de lijst opgenomen.

Voorbeelden
Bijv. Welke leners lenen enkel boeken uit?
Bijv. welke leners lenen enkel dvd’s uit in de hoofdbib?
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9. Unieke reservaties door leners (lijst)
Doel?
Een lijst van de naam en de contactgegevens van de leners die enkel en alleen exemplaren uit
bepaalde collectie-onderdelen of van 1 bepaalde materiaalsoort reserveren om bibliotheken een
gedetailleerd inzicht te geven in het profiel van de leners die enkel geïnteresseerd zijn in deze
collectie-onderdelen (leeftijd, woonplaats,…) en de bibliotheek dus zeer gericht bezoeken.

Wat?
Een lijst van de leners die binnen een bepaald tijdsinterval (tussen 1 dag en meerdere jaren) enkel en
alleen exemplaren reserveerden in een filiaal met een bepaalde
 Collectie of
 Subcollectie of
 leensoort of
 ZIZO-code of
 BIOS-code of
 SISO-code of
 Genre of
 Enz.
Deze leners beperken zich tot het reserveren van 1 soort collectie-onderdeel of 1 soort materiaal.
Je kan de lijst sorteren op o.a. de volgende lenersgegevens of vrij de lenersgegevens onderling
combineren: geboortedatum, lenersstatus, postcode, geslacht, inschrijvingsdatum, vervaldatum
lidmaatschap.
De adresgegevens in de lijst zijn steeds afkomstig uit adrestype 02, of uit adrestype 01 als er geen
type 02 aanwezig is in de databank. Er worden nooit 2 adressen in de lijst opgenomen, ook als er in
Aleph wel 2 adressen bij de lener genoteerd werden. In dit geval wordt er bij het opmaken van de
lijst steeds gekozen voor de inhoud van adrestype 02.
In de lijst worden enkel leners opgenomen die op het moment van de opvraging van de lijst in de
lenersdatabank zitten. Leners die verwijderd werden uit de databank (wegens overlijden, dubbele
aanwezigheid in de databank,…) komen dus niet in de lijst voor.
De reservaties aan de balie en via Mijn bibliotheek worden geteld.

Voorbeelden
Bijv. Welke leners reserveren enkel boeken?
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KERNCIJFERS
In de bibliotheeksector wordt er gewerkt met een aantal kerncijfers of coëfficiënten. Deze worden
niet door Aleph aangereikt, maar kunnen wel door de bibliotheekmedewerkers zelf berekend
worden door de gegevens uit bepaalde bestanden met elkaar te combineren.

1. Leenfrequentie
De leenfrequentie geeft de verhouding tussen het aantal uitleningen en het aantal leners aan.
Deze frequentie wordt berekend door het aantal uitleningen van gedrukte materialen of audiovisuele
materialen, te delen door het aantal leners.
leenfrequentie = aantal uitleningen / aantal actieve leners
Bijv. aantal uitleningen per leensoort / aantal actieve leners per lenersstatus: cijfers zijn te halen uit
de rapporten Uitleningen (aantal) en Actieve leners (aantal)
Bijv. aantal uitleningen per genre / aantal actieve leners per leeftijd: cijfers zijn te halen uit de
rapporten Uitleningen (aantal) en Actieve leners (lijst)

2. Gebruikscoëfficiënt
Onder gebruikscoëfficiënt wordt verstaan: de verhouding tussen het collectiebezit en het aantal
uitleningen.
De gebruikscoëfficiënt wordt berekend door het aantal uitleningen van gedrukte materialen of van
audiovisuele materialen, te delen door het bezit van gedrukte materialen (jeugd, fictie en non-fictie)
of van audiovisuele materialen.
gebruikscoëfficiënt = aantal uitleningen / aantal exemplaren (bezit)
(het aantal uitleningen gedeeld door het aantal exemplaren)
Bijv. aantal uitleningen per leensoort / bezit per leensoort: cijfers zijn te halen uit de rapporten
Uitleningen (aantal) en Bezit (aantal)
Bijv. aantal uitleningen per genre / bezit per genre: cijfers zijn te halen uit de rapporten Uitleningen
(aantal) en Bezit (aantal)

3. Bezitscoëfficiënt
De bezitscoëfficiënt geeft de verhouding tussen de collectie en het aantal leners aan.
De bezitscoëfficiënt wordt berekend door het bezit aan gedrukte materialen (jeugd, fictie en nonfictie) of aan audiovisuele materialen, te delen door het aantal leners.
Bezitscoëfficiënt = bezit / aantal actieve leners
Bijv. bezit per leensoort / aantal actieve leners per lenersstatus: cijfers zijn te halen uit de rapporten
Bezit (aantal) en Actieve leners (aantal)
Bijv. bezit per genre / aantal actieve leners per leeftijd: cijfers zijn te halen uit de rapporten Bezit
(aantal) en Actieve leners (lijst)
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Bijv. bezit per genre / aantal actieve leners per woonplaats: cijfers zijn te halen uit de rapporten Bezit
(aantal) en Actieve leners (lijst)

4. Vernieuwingsritme
Het vernieuwingsritme kan omschreven worden als het percentage aanwinsten op de totale
collectie.
Het vernieuwingsritme wordt berekend door het aantal aanwinsten aan gedrukte materialen (jeugd,
fictie en non-fictie) of aan audiovisuele materialen te delen door het bezit aan gedrukte materialen
(jeugd, fictie en non-fictie) of aan audiovisuele materialen.
Vernieuwingsritme = Aanwinsten / bezit
Bijv. aanwinsten per leensoort / bezit per leensoort: cijfers zijn te halen uit de rapporten Aanwinsten
(aantal) en Bezit (aantal)
Bijv. aanwinsten per genre / bezit per genre: cijfers zijn te halen uit de rapporten Aanwinsten
(aantal) en Bezit (aantal)

5. Collectie-uitgaven
Je kan de collectie-uitgaven in zijn totaliteit berekenen, maar je kan deze ook delen door het aantal
actieve leners om te weten te komen of het aantal leners het aantal collectie-uitgaven wel
rechtvaardigt.
De collectie-uitgaven worden berekend door de uitgaven voor een collectie-onderdeel te delen door
het aantal actieve leners.
Collectie-uitgaven = Uitgaven / actieve leners
Bijv. uitgaven per leensoort / actieve leners per lenersstatus: cijfers zijn te halen uit de rapporten
Uitgaven (aantal) en Actieve leners (aantal)
Bijv. uitgaven per genre / actieve leners per leeftijd: cijfers zijn te halen uit de rapporten Uitgaven
(aantal) en Actieve leners (lijst)
Bijv. uitgaven per genre / actieve leners per woonplaats: cijfers zijn te halen uit de rapporten
Uitgaven (aantal) en Actieve leners (lijst)
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MANUELE KRUISTABELLEN
Soms vragen bibliotheken zeer specifieke cijfers op die een combinatie zijn van allerlei gegevens.
Deze verschillen in die mate per bibliotheek dat het onhaalbaar is er aparte services van te maken.
De gegevens kunnen meestal echter wel manueel verkregen worden d.m.v. het slim combineren van
verschillende rapporten in Excel die wel voorzien zijn.
Bijv. wie zijn de gebruikers met openstaande schuld zonder uitleningen
 Combinatie Momenteel uitgeleend (lijst) en Openstaande bedragen (lijst)
Bijv. wie zijn de leners die exact 6 maanden geleden iets ontleenden in Leuven, minimum 18 jaar zijn,
geldig lidmaatschap hebben, niet over een leeszaalkaart beschikken en geen openstaande schulden
hebben
 Combinatie Actieve leners (lijst) en Openstaande bedragen (lijst)
Bijv. wie zijn de leners die geen exemplaren meer in leen hebben, maar wel reeds 3 maanden inactief
zijn en nog openstaande bedragen hebben
 Combinatie Passieve leners (lijst) en Openstaande bedragen (lijst)
Bijv. wie zijn de leners die 6 maanden geleden iets ontleenden in Dilbeek, geen openstaande
bedragen hebben, geen openstaande uitleningen hebben, minimum 25 jaar zijn, een geldig
lidmaatschap hebben en minimaal 30 uitleningen deden sinds de instap in PBS
 Combinatie Actieve leners (lijst) en Openstaande bedragen (lijst) en
Momenteel uitgeleend (lijst) en Leners met minimaal aantal uitleningen (lijst)
Bijv. wie zijn onze leners? Hoeveel dvd leners zijn er jonger dan 30j én gaan naar geen enkele andere
bib uit de buurt
Bijv. 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 Leners die ook elders actief zijn (lijst) en Wie leent wat (lijst)
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