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Installatie en configuratie van Aleph (alle pc’s)

Op elke administratieve pc in de bibliotheek moet een Aleph-client geïnstalleerd worden. Deze moet
kunnen communiceren met de Aleph- server.

2.1 Poorten naar de Aleph-server openen
Opdat de Aleph-clients verbinding zouden kunnen maken met de Aleph-server moeten de poorten
naar deze server opengezet worden.
Zowel de trainings- als de productieserver moeten toegankelijk zijn:
1. training21.libis.be (134.58.15.194)
2. pbs21.libis.be (134.58.15.196)
Idealiter worden alle poorten naar deze servers geopend, zodat er in de toekomst zonder
bijkomende aanpassingen op de lokale firewall extra processen kunnen ingezet worden.
Indien dit niet mogelijk is, kan er voor geopteerd worden om
1. een range van poorten toe te staan voor beide IP-adressen (533*, 699*, 899* en 999*) of
2. de exacte poorten te configureren voor beide IP-adressen:
a. 5333 en 5334 (SIP2), 6993 (client), 8993 (opac) en 9993 (Z39.50) op
training21.libis.be,
b. 5331 en 5334 (SIP2), 6992 en 6993 (client), 8993 (opac) en 9991 (Z39.50) op
pbs21.libis.be.

2.2 Een back-up maken van Aleph configuratiebestanden
Als je Aleph wil installeren op een pc die een oudere pc vervangt, én als je deze pc op dezelfde plaats
als de oude pc wil zetten, dien je eerst de bestaande Aleph configuratie vanop de oude, te vervangen
pc te bewaren. Elke pc in de bibliotheek heeft immers specifieke instellingen verkregen in Aleph,
naargelang de plaatsing ervan in de bib.
Indien er een map C:\PBS21_P bestaat, kopieer deze dan naar een USB-stick of een netwerkschijf.

2.3 De Aleph-client installeren
Via het Cultuurconnect servicedeskportaal dien je de twee bestanden GUI21-PBS-P-1_0_0.exe en
afdrukconfiguratie.zip te downloaden naar een USB-stick of een netwerkschijf. Uit het zip-bestand
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heb je enkel het document <gemeente>_leidraad.docx voor jouw stad/gemeente nodig – de andere
mag je meteen verwijderen. Voer daarna voor elk werkstation de onderstaande stappen uit.
Werkwijze
1. Maak een nieuwe lokale map aan C:\aleph
2. Kopieer het bestand GUI21-PBS-P-1_0_0.exe van de USB-stick of de netwerkschijf naar deze
nieuwe lokale map C:\aleph
3. Dubbelklik in deze map op het bestand GUI21-PBS-P-1_0_0.exe. Er worden 14 bestanden
uitgepakt.
4. Dubbelklik op het installatiebestand setup.exe.
5. Klik telkens op Next tot de installatie voltooid is (kies dus voor een stand-alone installatie!).

6. De client wordt geïnstalleerd in de map C:\PBS21_P en een snelkoppeling met de naam
ALEPH21 PBS PRODUCTIE wordt opgenomen in het Start menu.
7. Maak eventueel extra snelkoppelingen op het bureaublad. Voor administratieve pc’s aan de
balie kies je het best voor een snelkoppeling naar de module circulatie. Voor de pc’s van de
catalografen kies je voor de module catalografie:
a. Klik in het Start menu op de map ALEPH21 PBS PRODUCTIE.
b. Klik met de rechtermuisknop op Circulation voor een balie-pc, en op Cataloging v oor
een andere administratieve pc.
c. Kies voor Kopiëren naar > Bureaublad (snelkoppeling maken).
8. Om met Aleph te kunnen werken, moet elke bibliotheekmedewerker over lees-en
schrijfrechten voor de mappen C:\PBS21_P en C:\temp beschikken.
a. Klik in de Verkenner met de rechtermuisknop op de map en kies voor
Eigenschappen.
b. Geef binnen het tabblad Beveiliging aan alle (geverifieerde) gebruikers alle rechten,
behalve volledig beheer.

4

PBS Vlaams-Brabant

ALEPH 21 | installatie Aleph en Macro Express

versie 3/09/2015

2.4 De Aleph-c lient configureren
Tenslotte moet de standaardinstallatie overschreven worden met specifieke instellingen voor het
betreffende werkstation. Elke pc in de bibliotheek heeft immers specifieke instellingen verkregen in
Aleph, naargelang de plaatsing ervan in de bib.
Werkwijze
1. Als de nieuwe pc een oude pc vervangt, op dezelfde plaats in de bibliotheek
a. dien je de map PBS21_P die je bewaarde op een USB-stick of netwerkschijf (zie 1.2)
naar de lokale C-schijf te verplaatsen. Klik met de rechtermuisknop op de map
PBS21_P, sleep deze naar de C-schijf en kies voor de optie Hierheen verplaatsen. Bij
de boodschap dat de bestanden al bestaan, kies je voor de optie Kopiëren en
vervangen. Hierbij wordt de zopas uitgevoerde installatie overschreven, maar Aleph
krijgt op deze manier de correcte configuratiebestanden.
b. Raadpleeg het document <gemeente>_leidraad.docx om de printer te configureren
en de correcte afdrukinstellingen aan te brengen. Negeer daarbij telkens punt a, dat
enkel van toepassing is indien Aleph voorheen niet geïnstalleerd was (zie verder).
c. Start Aleph op en controleer of alles werkt.
2. Als de nieuwe pc geen oude pc vervangt en op een volkomen nieuwe plaats in de bib gezet
wordt
Neem
contact
op
met
de servicedesk van Cultuurconnect via
servicedesk.cultuurconnect.be. Wij bezorgen je dan de nodige up-to-date bestanden,
die je met behulp van het document <gemeente>_leidraad.docx kan installeren.
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Installatie van Macro Express (balie-pc’s)

3.1 Macro Express installeren
Surf naar het Cultuurconnect servicedeskportaal en download het bestand macros.zip naar een
USB-stick of een netwerkschijf. Voer daarna voor elke balie-pc de onderstaande stappen uit.
Werkwijze
1. Maak een nieuwe lokale map aan C:\LIBIS
2. Open het zip-bestand macros.zip op je USB-stick of netwerkschijf.
3. Sleep de volgende bestanden die verpakt zaten in de zip, vanop de USB-stick of de
netwerkschijf naar de map C:\LIBIS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

history.txt
leesmij.txt
Lezergegevens.ini
LezergegevensPBS.exe
licentie.txt
Net.Pkcs11.dll
nunit.framework.dll
PBS.mex
post.txt
Postcode.exe

4. Indien er al een map C:\LIBIS bestond, overschrijf dan de bestanden erin met de
bovenstaande versies.
5. De macro’s kunnen enkel optimaal functioneren als voor alle bibliotheekmedewerkers leesen schrijfrechten verleend zijn op de map C:\LIBIS:
a. Klik in de Verkenner met de rechtermuisknop op de map en kies voor
Eigenschappen.
b. Geef binnen het tabblad Beveiliging aan alle (geverifieerde) gebruikers alle rechten,
behalve volledig beheer.
6. Download het installatiebestand macex3.exe van http://www.macros.com/download.htm.
Bewaar dit bestand eveneens in de map C:\LIBIS.
7. Dubbelklik op macex3.exe en doorloop de installatie-instructies op het scherm (kies voor
default installation en klik steeds op Yes of Next).
8. Start Macro Express en ga in de menubalk naar Help > License Macro Express. Vul de
licentiegegevens in die je terugvindt in het bestand licentie.txt in de map C:\LIBIS. Klik op OK.
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9. Ga in de menubalk van Macro Express naar File > Open macro file.

10. Navigeer naar C:\LIBIS\PBS.mex en dubbelklik hierop. De PBS-macro’s zijn nu opgeladen.
11. Enkele macro’s moeten nog verder geconfigureerd worden (zie hoofdstuk 3).

3.2 Update van een macro: oude macro verwijderen en nieuwe importeren
Wanneer een macro door PBS aangepast wordt, moet de oude macro verwijderd worden en nadien
de nieuwe opgeladen.

3.2.1 Een oude macro verwijderen
Werkwijze
1. Open Macro Express.
2. Klik op de macro die moet verwijderd worden met de rechtermuisknop en kies in het menu
voor Delete Macro.

7

PBS Vlaams-Brabant

ALEPH 21 | installatie Aleph en Macro Express

versie 3/09/2015

3. Antwoord Ja op de vraag of je de macro zeker wil verwijderen.

4. Herhaal dit voor alle macro’s die je wil verwijderen.

3.2.2 Een nieuwe macro importeren
1. Plaats de nieuwe macro(’s) in de map C:\LIBIS.
2. Open Macro Express.
3. Klik in de Taakbalk op het

icoon om de macro(’s) te importeren.

4. De pop-up Import macros

verschijnt op het scherm.

5. Klik op de knop Open File.
6. Navigeer naar de map C:\LIBIS en selecteer de nieuwe macro(’s). Je kan meerdere macro’s
tegelijkertijd selecteren door erop te klikken terwijl je de shift-toets ingedrukt houdt.
7. Klik op Openen.
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8. Klik op de knop Select All en daarna op de knop Import.

9. Er verschijnt een pop-up op het scherm met de melding Import complete. Klik op OK.
10. Sluit de pop-up Import Macros met de knop E xit.
11. De PBS-macro’s zijn nu opgeladen. Enkele macro’s moeten nog verder geconfigureerd
worden (zie hoofdstuk 3).

3.2.3 Alle macro’s opnieuw installeren
1. Sluit Macro Express volledig af: kies in de menubalk voor File > Terminate Macro Express
Editor and Player.
2. Download het bestand met de naam ‘macros.zip’ van het Cultuurconnect servicedeskportaal.
3. Plaats vervolgens het macro-bestand PBS.mex dat je in het zip-bestand vindt, in de map
C:\LIBIS. Overschrijf het bestaande bestand.
4. Open Macro Express opnieuw en configureer enkele macro’s (zie hoofdstuk 3).
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Configuratie van enkele macro’s

4.1 Macro Lezersstatus: Ctrl+G
Bij een nieuwe inschrijving berekent deze macro de lezersstatus van de lezer op basis van diens
geboortedatum.
Er moet een eID-reader aangesloten zijn en de benodigde software hiervoor moet geïnstalleerd zijn
op de balie-pc(’s): de meest recente eID middleware (versie 4.0.7 of hoger) vind je op
http://eid.belgium.be. Je hebt minstens Microsoft .NET framework 4.0 nodig. De lokaal
geïnstalleerde versies kan je terugvinden in de map C:\Windows\Microsoft.NET\Framework.
Deze macro gebruikt het configuratiebestand C:\LIBIS\Lezergegevens.ini met daarin de leeftijden per
lezersstatus voor elke bibliotheek. Dit bestand moet dus zeker aanwezig zijn in de map C:\LIBIS.
Het gebruik van de eID is gebonden aan bepaalde machtigingen verkregen bij de privacy-commissie.
Als je deze macro wilt gebruiken, moeten er wellicht een aantal zaken aan het bibliotheekreglement
worden toegevoegd: zie hiervoor hoofdstuk 5. Zie ook de website van Cultuurconnect voor meer
informatie over deze machtiging.
Werkwijze
1. Klik in Macro Express op de macro Patronstatus ahv geboortedatum - Ctrl+G.
2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor.

3. Dubbelklik op regel 2 Activate or Launch: “Lezergegevens” OR “LezergegevensPBS.exe”.
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4. Voer in de pop-up Activate/Launch Program onderaan in het tabblad Normal naast Program
parameters het sigel van je bibliotheek in (= de code van de deelbibliotheek in Aleph).

5. Klik op OK.
6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

7. Klik in het Actions-menu op Macro Explorer.

4.2 Macro lezers opzoeken via rijksregisternummer: Ctrl+H
Lezers van wie het rijksregisternummer opgenomen werd (zie Ctrl+M), kunnen met deze macro in
Aleph opgezocht worden via de elektronische identiteitskaart (eID).
Er moet een eID-reader aangesloten zijn en de benodigde software hiervoor moet geïnstalleerd zijn
op de balie-pc(’s): de meest recente eID middleware (versie 4.0.7 of hoger) vind je op
http://eid.belgium.be. Je hebt minstens Microsoft .NET framework 4.0 nodig. De lokaal
geïnstalleerde versies kan je terugvinden in de map C:\Windows\Microsoft.NET\Framework.
Het gebruik van de eID is gebonden aan bepaalde machtigingen verkregen bij de privacy-commissie.
Als je deze macro wilt gebruiken, moeten er wellicht een aantal zaken aan het bibliotheekreglement
worden toegevoegd: zie hiervoor hoofdstuk 5. Zie ook de website van Cultuurconnect voor meer
informatie over deze machtiging.
Werkwijze
1. Klik in Macro Express op de macro zoek rijksregisternr – Ctrl+H.
2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor.
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3. Dubbelklik op regel 2 Activate or Launch: “Lezergegevens” OR “LezergegevensPBS.exe”.

4. Voer in de pop-up Activate/Launch Program onderaan in het tabblad Normal naast Program
parameters het sigel van je bibliotheek in (= de code van de deelbibliotheek in Aleph).

5. Klik op OK.
6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

7. Klik in het Actions-menu op Macro Explorer.
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4.3 Macro lezers inschrijven met behulp van eID: Ctrl+I
Deze macro vereenvoudigt het inschrijven van lezers door voor het invullen van de registratiefiche in
Aleph gebruik te maken van de gegevens op de elektronische identiteitskaart (eID).
Er moet een eID-reader aangesloten zijn en de benodigde software hiervoor moet geïnstalleerd zijn
op de balie-pc(’s): de meest recente eID middleware (versie 4.0.7 of hoger) vind je op
http://eid.belgium.be. Je hebt minstens Microsoft .NET framework 4.0 nodig. De lokaal
geïnstalleerde versies kan je terugvinden in de map C:\Windows\Microsoft.NET\Framework.
Deze macro gebruikt het configuratiebestand C:\LIBIS\Lezergegevens.ini met daarin de leeftijden per
lezersstatus voor elke bibliotheek. Dit bestand moet dus zeker aanwezig zijn in de map C:\LIBIS.
Het gebruik van de eID is gebonden aan bepaalde machtigingen verkregen bij de privacy-commissie.
Als je deze macro wilt gebruiken, moeten er wellicht een aantal zaken aan het bibliotheekreglement
worden toegevoegd: zie hiervoor hoofdstuk 5. Zie ook de website van Cultuurconnect voor meer
informatie over deze machtiging.
Werkwijze
1. Klik in Macro Express op de macro Lezergegevens – Ctrl+I.
2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor.

3. Dubbelklik op regel 2 Activate or Launch: “Lezergegevens” OR “LezergegevensPBS.exe”.
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4. Voer in de pop-up Activate/Launch Program onderaan in het tabblad Normal naast Program
parameters het sigel van je bibliotheek in (= de code van de deelbibliotheek in Aleph).

5. Klik op OK.
6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

7. Klik in het Actions-menu op Macro Explorer.

4.4 Macro rijksregisternummer van een lezer opnemen: Ctrl+M
Met deze macro kan het rijksregisternummer van een lezer als (bijkomend) ID opgenomen worden in
Aleph via de elektronische identiteitskaart (eID).
Er moet een eID-reader aangesloten zijn en de benodigde software hiervoor moet geïnstalleerd zijn
op de balie-pc(’s): de meest recente eID middleware (versie 4.0.7 of hoger) vind je op
http://eid.belgium.be. Je hebt minstens Microsoft .NET framework 4.0 nodig. De lokaal
geïnstalleerde versies kan je terugvinden in de map C:\Windows\Microsoft.NET\Framework.
Het gebruik van de eID is gebonden aan bepaalde machtigingen verkregen bij de privacy-commissie.
Als je deze macro wilt gebruiken, moeten er wellicht een aantal zaken aan het bibliotheekreglement
worden toegevoegd: zie hiervoor hoofdstuk 5. Zie ook de website van Cultuurconnect voor meer
informatie over deze machtiging.
Werkwijze
1. Klik in Macro Express op de macro Lezergegevens – Ctrl+M.
2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor.
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3. Dubbelklik op regel 2 Activate or Launch: “Lezergegevens” OR “LezergegevensPBS.exe”.

4. Voer in de pop-up Activate/Launch Program onderaan in het tabblad Normal naast Program
parameters het sigel van je bibliotheek in (= de code van de deelbibliotheek in Aleph).

5. Klik op OK.
6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

7. Klik in het Actions-menu op Macro Explorer.
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4.5 Macro Postcode: Ctrl+P
Deze macro registreert bij het inschrijven van een lezer of het veranderen van een adres,
automatisch de juiste, uniforme naam van de stad/gemeente in het adresveld.
Deze macro gebruikt het configuratiebestand C:\LIBIS\Lezergegevens.ini met daarin de leeftijden per
lezersstatus voor elke bibliotheek. Dit bestand moet dus zeker aanwezig zijn in de map C:\LIBIS.
Werkwijze
1. Klik in Macro Express op de macro Gemeente bij postcode – Ctrl+P.
2. Klik links in het Actions-menu op Scripting Editor.

3. Dubbelklik op regel 2 Activate or Launch: “Lezergegevens” OR “LezergegevensPBS.exe”.
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4. Voer in de pop-up Activate/Launch Program onderaan in het tabblad Normal naast Program
parameters het sigel van je bibliotheek in (= de code van de deelbibliotheek in Aleph).

5. Klik op OK.
6. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

7. Klik in het Actions-menu op Macro Explorer.

4.6 Macro Uitleningen: F8
Deze macro springt vanuit het tabblad Uitlening of Inlevering automatisch naar het overzicht van de
uitleningen van een lezer op het tabblad Lezersinformatie. De macro F8 werkt enkel indien de
schermpositie van de knop

correct bepaald is.

Werkwijze
1. Dubbelklik op de macro F8 in Macro Explorer.
2. Dubbelklik op regel 1 Mouse Move Screen <x>,<y>.
3. Klik op de knop Launch Mouse Locator.
4. Ga in Aleph naar het tabblad Uitlenen en verplaats de muis naar de knop Naar kas/lezer.
5. Druk tegelijkertijd op de Ctrl-toets en de spatiebalk.
6. Ga terug naar Macro Express en klik op OK.
7. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.
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4.7 Macro Uitleenticket: F12
Deze macro zorgt er tijdens een uitleensessie voor dat er een uitleenbriefje wordt afgedrukt en dat
Aleph naar de map Kastransacties springt in het tabblad Lezers. De macro F12 werkt enkel indien de
schermpositie van de knop

correct bepaald is.

Werkwijze
1. Dubbelklik op de macro F12 in Macro Explorer.
2. Dubbelklik op regel 1 Mouse Move Screen <x>,<y>.
3. Klik op de knop Launch Mouse Locator.
4. Ga in Aleph naar het tabblad Uitlenen en verplaats de muis naar de knop Brief.
5. Druk tegelijkertijd op de Ctrl-toets en de spatiebalk.
6. Ga terug naar Macro Express en klik op OK.
7. Sla de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.
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Gebruik van de macro’s

5.1 Macro Foto: Ctrl+F
Deze macro laadt de foto van een eID op in het foto-veld bij de lezer.
Werkwijze
1. Ga in Aleph in het tabblad Lezersinformatie in de submap Globale Lezersinformatie staan.
2. Druk op Ctrl+F.
3. De foto wordt opgeladen in het foto-veld.

Sneltoetsencombinatie wijzigen
Ctrl+F is een voorgeprogrammeerde sneltoets in de catalografiemodule van Aleph.
Deze sneltoets kan in conflict komen met de hier beschreven macro. In dat geval kan
je de macro wijzigen, zodat hij niet langer met Ctrl+F geopend wordt, maar met een
andere toets(encombinatie). Je kan dit op onderstaande manier doen.
Selecteer de macro binnen Macro Express (de regel in kwestie licht op). Klik op
Scripting Editor. Kies voor het tweede tabblad Properties. O
 nder de hoofding
Activation zie je een vinkje naast Hot Key. Klik op de knop Set HotKey daaronder en
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kies in het keuzemenu voor een andere sneltoets, bijvoorbeeld Alt+F. Klik op OK. Sla
de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

5.2 Macro Lezersstatus: Ctrl+G
Bij een nieuwe inschrijving berekent deze macro de lezersstatus van de lezer op basis van diens
geboortedatum.
Werkwijze
1. Schrijf een nieuwe lezer in Aleph in op de gebruikelijke manier (manueel of met de macro
eID).
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2. Plaats in het Lezersregistratie formulier de cursor in het veld Geboortedatum.

3. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+G.
4. Er verschijnt een pop-up waarin je de geboortedatum van de lezer moet invullen in de vorm
DD/MM/YYYY, bijvoorbeeld 09/07/1977.

5. Druk op OK.
6. De lezersstatus wordt berekend en ingeschreven in het veld Lezersstatus.

5.3 Macro lezers opzoeken via rijksregisternummer: Ctrl+H
Lezers van wie het rijksregisternummer opgenomen werd (zie Ctrl+M), kunnen met deze macro in
Aleph opgezocht worden via de elektronische identiteitskaart (eID).
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Werkwijze
1. Zorg ervoor dat de software voor de eID-reader actief is.
2. Steek een identiteitskaart in de kaartlezer.
3. Zorg dat Aleph Circulatie op de voorgrond actief is en druk op de toetsencombinatie Ctrl+H.
4. Het venster Lezergegevens verschijnt. Let op, er verschijnt eerst een waarschuwingsvenster
(‘Identiteitsgegevens lezen’). Klik op de knop ‘Ja, altijd’. Indien je te lang wacht, komt er een
time-out.
5. De vereiste gegevens op de eID worden ingelezen.
6. Het rijksregisternummer w
 ordt ingevuld in de lezersbalk en de betrokken lezer wordt
gezocht.
7. Zodra de lezer gevonden is, wordt het tabblad Uitlening actief en kan onmiddellijk gestart
worden met het uitlenen van materialen.

5.4 Macro lezers inschrijven met behulp van eID: Ctrl+I
Deze macro vereenvoudigt het inschrijven van lezers door voor het invullen van de registratiefiche in
Aleph gebruik te maken van de gegevens op de elektronische identiteitskaart (eID).
Werkwijze
1. Zorg ervoor dat de software voor de eID-reader actief is.
2. Steek een identiteitskaart in de kaartlezer.
3. Zorg dat Aleph Circulatie op de voorgrond actief is en druk op de toetsencombinatie Ctrl+I.
4. Het venster Lezergegevens verschijnt. Let op, er verschijnt eerst een waarschuwingsvenster
(‘Identiteitsgegevens lezen’). Klik op de knop ‘Ja, altijd’. Indien je te lang wacht, komt er een
time-out.
5. De vereiste gegevens op de eID worden ingelezen.
6. Het Aleph-scherm Lezersregistratie formulier verschijnt en wordt ingevuld.
7. Indien gewenst, kan je kan nog gegevens aanvullen of aanpassen, alvorens het formulier te
bewaren.

5.5 Macro rijksregisternummer van een lezer opnemen: Ctrl+M
Met deze macro kan het rijksregisternummer van een lezer als (bijkomend) ID opgenomen worden in
Aleph via de elektronische identiteitskaart (eID).
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Werkwijze
1. Zorg ervoor dat de software voor de eID-reader actief is.
2. Steek een identiteitskaart in de kaartlezer.
3. Zorg dat in Aleph Circulatie het tabblad Lezer op de voorgrond actief is. Zorg verder dat onder
Lenersregistratie [T] Bijkomende IDs geselecteerd is.
4. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+M.
5. Het venster Lezergegevens verschijnt. Let op, er verschijnt eerst een waarschuwingsvenster
(‘Identiteitsgegevens lezen’). Klik op de knop ‘Ja, altijd’. Indien je te lang wacht, komt er een
time-out.
6. De vereiste gegevens op de eID worden ingelezen.
7. Het rijksregisternummer en de nodige velden worden ingegeven en bewaard als bijkomend
ID.

5.6 Macro Paswoord: Ctrl+N
Deze macro vult bij het inschrijven van een lezer in de velden Pincode en Barcodecontrole
automatisch een paswoord in. Met dit paswoord kan de lezer zich registreren bij Mijn Bibliotheek
(http://mijn.bibliotheek.be).
Werkwijze
1. Schrijf een nieuwe lezer in op de gebruikelijke manier.
2. Vul bij Naam de volledige naam in van de lezer, in de vorm ‘Familienaam, voornaam’.

3. Blijf in dit veld staan en druk op Ctrl+N.
4. In de velden Pincode en Barcodecontrole wordt de familienaam van de lezer automatisch
herhaald, zonder spaties, koppeltekens of afkappingstekens.

5.7 Macro Postcode: Ctrl+P
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Deze macro registreert bij het inschrijven van een lezer of het veranderen van een adres,
automatisch de juiste, uniforme naam van de stad/gemeente in het adresveld.
Werkwijze
1. Schrijf een nieuwe lezer in op de gebruikelijke manier (manueel of met de macro eID) OF pas
de adresinformatie van een lezer aan.
2. Plaats de cursor in het adresveld op de tweede regel.

3. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+P.
4. Er verschijnt een pop-up waarin je het postnummer van de gemeente moet invullen. Geef
deze 4 cijfers in en druk op OK.

5. De naam van de gemeente wordt naast de postcode in het veld ingevuld

5.8 Macro Verlengen lezersregistratie: Ctrl+W
Deze macro schrijft bij het verlengen van een lezersregistratie in het lokale lezersrecord automatisch
een nieuwe vervaldatum in, alsook in het Aleph- record en het PBS50/51-record.
Werkwijze
1. Selecteer het lokale lezersrecord van je eigen bibliotheek.
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2. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+W.
3. Er wordt een nieuwe vervaldatum berekend en ingevuld in het lokale lezersrecord, het
Aleph- record en het PBS50/51-record. Controleer deze datum!

5.9 Macro Uitleningen: F8
Deze macro springt vanuit het tabblad Uitlening of Inlevering automatisch naar het overzicht van de
uitleningen van een lezer op het tabblad Lezersinformatie. De macro F8 werkt enkel indien de
schermpositie van de knop

correct bepaald is.

Werkwijze
1. Leen materialen uit aan een lezer OF lever exemplaren in op de gebruikelijke manier.
2. Druk op de toets F8 wanneer alle barcodes gescand zijn.
3. Er komt een uitleenbriefje uit de ticketprinter.
4. Aleph verspringt naar het tabblad Lezersinformatie waar de map Uitleningen wordt
geopend.

Sneltoetsencombinatie wijzigen
F8 is een voorgeprogrammeerde sneltoets in de catalografiemodule van Aleph. Deze
sneltoets kan in conflict komen met de hier beschreven macro. In dat geval kan je de
macro wijzigen, zodat hij niet langer met F8 geopend wordt, maar met een andere
toets(encombinatie). Je kan dit op onderstaande manier doen.
Selecteer de macro binnen Macro Express (de regel in kwestie licht op). Klik op
Scripting Editor. Kies voor het tweede tabblad Properties. O
 nder de hoofding
Activation zie je een vinkje naast Hot Key. Klik op de knop Set HotKey daaronder en
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kies in het keuzemenu voor een andere sneltoets, bijvoorbeeld Alt+F. Klik op OK. Sla
de macro op door in de menubalk op het icoon

te klikken.

5.10 Macro Uitleenticket: F12
Deze macro zorgt er tijdens een uitleensessie voor dat er een uitleenbriefje wordt afgedrukt en dat
Aleph naar de map Kastransacties springt in het tabblad Lezers.
Werkwijze
1. Leen materialen uit aan een lezer op de gebruikelijke manier.
2. Druk op de toets F12 wanneer alle barcodes gescand zijn.
3. Er komt een uitleenbriefje uit de ticketprinter.
4. Aleph verspringt naar de Kastransacties in het tabblad Lezers waar je een overzicht krijgt van
de nog openstaande bedragen.

26

ALEPH 21 | installatie Aleph en Macro Express

PBS Vlaams-Brabant

6

versie 3/09/2015

Machtiging gebruik eID

Het sectoraal comité van het Rijksregister heeft, op aanvraag van Bibnet, een aantal aanbevelingen
en machtigingen geformuleerd voor gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) door
openbare bibliotheken.
Een aantal machtigingen kwamen voort uit de Beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009,
omtrent het gebruik van:
- de naam en voornamen,
- de geboorteplaats en -datum,
- de nationaliteit,
- de hoofdverblijfplaats,
- het rijksregisternummer.
Er werd met andere woorden geen toestemming gegeven om de foto op de eID te gebruiken.
Wij raden dan ook aan, zowel voor het gebruik van de macro Ctrl+I als Ctrl+F, in jullie
gebruikersreglement aan te geven dat 1) bij inschrijving gebruik wordt gemaakt van de eID, 2) dat
hierbij de bovenstaande gegevens gebruikt worden en 3) dat eventueel ook de foto wordt
gedownload.
Om zeker in orde te zijn omtrent het gebruik van de foto kan je de gebruiker expliciet om
toestemming vragen.
Zie voor meer informatie ook de website van Cultuurconnect.
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