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1 Situering 

 

 

1.1 Wat is PBS? 

De Provincie Vlaams-Brabant kreeg in 2001 decretaal de opdracht van de Vlaamse Overheid een 

provinciaal netwerk van bibliotheken uit te bouwen d.m.v. een centraal beheerd Provinciaal 

BibliotheekSysteem (PBS).  

Het was en is de bedoeling de openbare bibliotheken van de provincie Vlaams-Brabant één en 

dezelfde bibliotheeksoftware aan te bieden en op deze manier een samenwerking/uniformisering te 

verkrijgen tussen de aangesloten bibliotheken. 

De bibliotheeksoftware waarvoor de provincie gekozen heeft, is ALEPH500, een product van het 

Israëlische bedrijf Ex Libris dat in Vlaanderen verdeeld, ondersteund en beheerd wordt door Libis, 

een spin-offbedrijf van de KU Leuven. 

Alle bibliotheken die aansluiten op het PBS, beschikken over een Aleph-client op elke PC. Deze client 

maakt via het internet verbinding met de server die gehuisvest is in Leuven.  

ALEPH500 beschikt over verschillende modules: circulatie (baliewerk), catalografie, acquisitie 

(bestellen) en OPAC (internetcatalogus). 

In 2011 nam het PBS Vlaams-Brabant, in het kader van een samenwerkingsproject met Bibnet, een 

nieuwe internetcatalogus in gebruik: de AquaBrowser. Deze software wordt beheerd door het 

Nederlandse bedrijf Serials Solutions. In 2013 volgde, eveneens in samenwerking met Bibnet, de 

toepassing Mijn bibliotheek. Deze wordt uitgebouwd en ondersteund door Lodgon. Voortaan kunnen 

lezers de catalogus doorzoeken via de AquaBrowser en lezersinformatie raadplegen, exemplaren 

reserveren en verlengen via Mijn bibliotheek.  

 

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

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

2. Basisopleiding Circulatie 

3. Gevorderdenopleiding Circulatie 

4. Basisopleiding Catalografie 

5. Gevorderdenopleiding Catalografie 

6. Acquisitie 

7. Databankonderhoud 

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

Zodra een bibliotheek aansluit op het Provinciaal BibliotheekSysteem moet deze bibliotheek niet 

alleen de Aleph-software onder de knie krijgen, maar wordt deze ook lid van een netwerk en staat 

deze het beheer van de eigen gegevens af aan de Provincie Vlaams-Brabant.  

Voor de bibliotheek heeft dit de volgende concrete consequenties: 

1. De server die alle gegevens van de bibliotheek bewaart, staat niet meer in het 

bibliotheekgebouw of een gebouw in de nabijheid van de bibliotheek. De Aleph-server 

bevindt zich in Leuven. Het verkeer tussen de Aleph-clients op de pc’s in de bibliotheek en 

deze Aleph-server verloopt via het internet. Als het internet kuren vertoont, kunnen er 

daardoor af en toe ook vertragingen voorkomen in Aleph. Bij ernstige problemen kan het 

offline noodsysteem binnen Aleph gebruikt worden. 

2. De bibliografische gegevens worden van de Aleph-server geëporteerd naar de AquaBrowser. 

Deze export neemt tijd in beslag, waardoor het 2 dagen kan duren eer een gecatalogiseerd 

exemplaar opzoekbaar is in de internetcatalogus. 

3. De bibliotheek wordt lid van een netwerk: 
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a. de gegevens van andere PBS-bibliotheken zijn ook in de eigen bibliotheek zichtbaar 

(beschikbare exemplaren, exemplaren van andere bibliotheken die uitgeleend 

werden door een lezer,...) 

b. tussen de PBS-bibliotheken gelden bepaalde afspraken 

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

lidkaart meer nodig per bibliotheek 

ii. lidmaatschap moet slechts 1 keer per jaar in 1 PBS-bibliotheek betaald 

worden = de PBS-bibliotheek waar een lezer zich het eerst aanmeldt met een 

vervallen lidmaatschap mag lidgeld innen, de anderen mogen dit nadien niet 

meer doen  

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

bibliotheek verlengd worden 

iv. een uniformisering van het uitleenreglement 

c. de activiteiten van een bepaalde bibliotheek kunnen gevolgen hebben voor de andere 

PBS-bibliotheken bijv. een verkeerde verlenging, een foutieve barcode van de 

lidkaart van een lezer,... 
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2 Inleiding: indexen en enkele voorafgaande opmerkingen 

 

 

2.1 Wat zijn indexen? 

Voor het zoeken in Aleph en de internetcatalogus maak je gebruik van indexen. Deze zijn voor een 

databank wat deuren zijn voor een huis: gemakkelijke manieren om erin te geraken en erbinnen te 

bewegen. Je doet dit soms zichtbaar door zelf een index te kiezen, of onzichtbaar als je in een 

zoekbalk een term intikt, waarbij de zoekbalk automatisch zoekt in een bepaalde index. 

Er bestaan zowel in Aleph als in de AquaBrowser indexen op de databanken van bibliografische 

beschrijvingen en van plaatsingskenmerken (holdings). Enkele indexen op exemplaargegevens 

bestaan wel in de AquaBrowser, maar niet in Aleph.    

De meeste indexen zijn m.a.w. gebaseerd op elementen uit de bibliografische beschrijving of de 

holding. Bijv. het veld auteur is verbonden met de index voor auteurs. Deze index verzamelt alle 

inhoud van alle auteursvelden van alle bibliografische beschrijvingen samen.  

Er bestaan verschillende soorten indexen: 

1. Exacte indexen (direct index of heading index):  

a. zoeken naar een exacte, unieke, specifieke term, bijv. een isbn, een ean, een 

barcode.  

b. kunnen ook gebruikt worden voor bibliografische elementen zoals titels of auteurs, 

maar  

i. (als de index gebruikt wordt in Bladeren) de ingegeven zoekterm moet zich in 

dat geval in het begin van het bibliografische veld bevinden (aan het begin 

van de titel)  

ii. (als de index gebruikt wordt via CCL) de ingegeven zoekterm moet zich in dat 

geval als exacte waarde bevinden in het veld 

c. hebben in hun benaming geen voorafgaande W, bijv. TIT-index, AUT-index, STIDN-

index 

2. Woord indexen (word index): 

a. Zoeken naar een woord in een invoerveld, bijv. een woord in de titel, een woord in 

de uitgeversnaam 

b. Kunnen niet gebruikt worden voor exacte elementen zoals identificatienummers 

c. Hebben in hun benaming een voorafgaande W, bijv. WTI-index, WAU-index 

Zie de appendix voor een overzicht van alle indexen. 
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2.2 Enkele bijkomende aandachtspunten 

1. Tijdens het zoeken is het belangrijk te weten hoe catalografen bibliografische beschrijvingen 

opmaken. Als een bepaalde term niet in een bibliografische beschrijving voorkomt, is het 

onmogelijk de beschrijving terug te vinden a.d.h.v. deze term. Of, als een term in een 

verkeerd veld is terecht gekomen, is het ook in een verkeerde index opgenomen. Bijv. als in 

het auteursveld een titel staat, komt deze titel ook in de auteursindex terecht en niet in de 

titelindex. Zoeken op de titel a.d.h.v. de titelindex zal geen resultaten opleveren.  

 

 

2. Catalografen moeten in PBS Vlaams-Brabant het datamodel van OpenVlacc volgen. Onze 

indexen zijn ook hierop gebaseerd. Dit betekent dat alle bibliografische beschrijvingen die dit 

datamodel niet volgen, ev. niet gevonden kunnen worden m.b.v. de beschikbare indexen. 

Vooral in de internetcatalogus kan dit problemen veroorzaken, aangezien daarin ook de 

verfijningen gestoeld zijn op het datamodel van OpenVlacc. Concreet kan je dit vermijden 

door zoveel mogelijk plaatsingskenmerken te hangen aan bibliografische beschrijvingen 

afkomstig van OpenVlacc. Bovendien kan je je eigen bibliografische beschrijvingen waar 

nodig verbeteren. Tijdens de opleidingen catalografie komt dit aan bod.   

3. De resultaten van het zoeken zijn altijd bibliografische beschrijvingen. Als je een aantal 

zoekresultaten verkrijgt, is dit niet gelijk aan het aantal exemplaren dat je bezit, maar gelijk 

aan het aantal bibliografische beschrijvingen waaraan je zoekterm beantwoordt. Bijv. je hebt 

2 exemplaren van Dan Browns Inferno en toch verkrijg je bij het zoeken maar 1 resultaat 

omdat beide exemplaren verbonden zijn met dezelfde bibliografische beschrijving.  

4. Omdat je bibliotheek in een netwerk van bibliotheken is opgenomen, zal je nooit resultaten 

verkrijgen die enkel en alleen betrekking hebben op je eigen bibliotheek. Alle bibliografische 

beschrijvingen staan ter beschikking van alle bibliotheken. Elke bibliotheek heeft een eigen 

databank in Aleph en een eigen lokale internetcatalogus, die in feite verzamelingen zijn van 

de bibliografische beschrijvingen waaraan je eigen plaatsingskenmerken verbonden zijn. 

Echter, aan deze bibliografische beschrijvingen kunnen ook andere bibliotheken 

plaatsingskenmerken gekoppeld hebben. Als je zoekt in je eigen lokale internetcatalogus of in 

je eigen databank, zal je steeds ook deze plaatsingskenmerken van de andere bibliotheken te 

zien krijgen. 

 

Terug te vinden a.d.h.v. de index op 

auteurs met term Dan Brown 

Niet terug te vinden a.d.h.v. de index 

op auteurs met term Dan Brown 
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2.3 Drie manieren om te zoeken in Aleph 

Er bestaan in Aleph 3 verschillende manieren om bibliografische beschrijvingen terug te vinden, 

waarbij ze allen gebruik maken van andere indexen.  

1. Zoeken = zoeken op termen in een bibliografische beschrijving (basis) 

2. Bladeren = zoeken in een alfabetische lijst (basis) 

3. CCL = commom command language (gevorderden) 
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3 Aleph opstarten (Basis) 
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3.1 Aanmelden met je gebruikersnaam en paswoord 

   

 

Elke bibliotheekmedewerker heeft een persoonlijke gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord 

gekregen. Dit wordt steeds op dezelfde manier opgebouwd: 

gebruikersnaam = 1e 3 letters van de naam van de stad/gemeente - initialen van de medewerker - 

volgnummer (01 als initialen 1e keer voorkomen in de bibliotheek, 02 als initialen 2e keer 

voorkomen,...) 

paswoord =  1e 3 letters van de naam van de stad/gemeente - initialen van de medewerker - 

volgnummer (01 als initialen 1e keer voorkomen in de bibliotheek, 02 als initialen 2e keer 

voorkomen,...) 

Bijv. ZAVKP01, HERAR01,... 

Werkwijze 

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

a. dubbelklik op de snelkoppeling op je bureaublad  

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

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

3. Klik op OK. 

 

 

3.2 Je paswoord wijzigen 

Bij aanvang is het paswoord voor iedere bibliotheekmedewerker hetzelfde als de gebruikersnaam. 

Qua paswoordbeveiliging is dit niet ideaal, aangezien dit voorspelbaar is en iedereen zich op deze 

manier kan aanmelden met de gebruikersnaam en het paswoord van iemand anders. Om dergelijk 

misbruik te voorkomen kan elke bibliotheekmedewerker zijn paswoord wijzigen. 

Werkwijze 

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

3. Vul je gebruikersnaam en paswoord in. 

4. Klik op OK. 

 

 

3.3 Het beginscherm 

Een scherm is steeds opgesplitst in 2 grote delen: in het linkerdeel (het navigatievenster) kan je 

gegevens opvragen, in het rechterscherm zie je de gegevens verschijnen. 

3.3.1 De titelbalk 

 

De titelbalk toont: 

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

2. de databank waarmee je verbonden bent:  

a. PBS51 voor de bibliotheek van Leuven 

b. PBS50 voor de andere bibliotheken 

3. de server waarmee je verbonden bent 

a. pbs21.libis.be:6992 = productieserver 

b. training21.libis.be:6993 = trainingsserver 

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

3.3.2 De menubalk 

 

De menubalk staat verschillende bewerkingen toe (volgens het Windows-principe). Als je een optie 

kiest, wordt er een keuzemenu geopend. 
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3.3.3 De lezersbalk 

 

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

3.3.4 De exemplaarbalk 

 

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

3.3.5 Het tabblad Uitlening  (F5) 

 

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

1. Sessie: de huidige uitleensessie 

2. Historiek: info over afgelopen sessies 

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

leensoort-lezersstatus 

4. Openingsuren: mogelijkheid om openingsuren aan te passen en sluitingsdagen toe te voegen 

(niet te gebruiken door bibliotheekmedewerkers) 

3.3.6 Het tabblad Inlevering  (F6) 

 

Dit tabblad dient om exemplaren in te nemen. 

1. Sessie: de huidige inleversessie 

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

 

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

raadplegen/bewerken: 

1. Lezersactiviteit: 

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

b. Kastransacties: de openstaande, betaalde en kwijtgescholden kastransacties van de 

lezer in je eigen bibliotheek 

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

d. Circulatielogboek: een chronologisch logboek van alle circulatie-activiteiten van de 

lezer (tijdstip uitleen exemplaar, tijdstip inlevering exemplaar, vertrekuur rappel, 

vertrekuur attendering, tijdstip betaling kastransactie,...) 

e. Circulatiesamenvatting: statistisch overzicht van het aantal uitleningen, 

inleveringen, verlengingen, reservaties en verloren exemplaren door de lezer in een 

bepaalde periode per PBS-bibliotheek.    

f. Fotokopieaanvragen-IBL-aanvragen-Volmachten-Leeszaalaanvragen-Circulatielijst-

Inkijkaanvragen-Titelaanvraag niet van toepassing 

2.    Lezersregistratie: 

a. Globale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer die voor alle PBS-

bibliotheken hetzelfde zijn (barcode, naam,...) 

b. Lokale lezersinformatie: administratieve gegevens van de lezer per bibliotheek 

(lezersstatus,...) 

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

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

 

Op dit tabblad kan je exemplaargegevens raadplegen/bewerken: 

1. Exemplarenlijst: een overzicht van alle exemplaren van alle PBS-bibliotheken met 

uitleenstatus (beschikbaar of uitgeleend?) 

a. Historiek alle exemplaren: een overzicht van alle catalografische 

exemplaarwijzigingen, afgelopen uitleningen en afgelopen reservaties van alle 

exemplaren van alle PBS-bibliotheken 

2. Exemplaar: bibliografische gegevens van een bepaald exemplaar met plaatsingsgegevens en 

info over de laatste inlevering of huidige uitlening 

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

bepaald exemplaar 

b. Uitleningen: catalografische exemplaargegevens van een bepaald exemplaar en 

uitgebreide info over de huidige uitlening 

c. Historiek: een overzicht van alle catalografische exemplaarwijzigingen, afgelopen 

uitleningen en afgelopen reservaties van een bepaald exemplaar  

d. Circulatielogboek: een chronologisch logboek van alle circulatie-activiteiten i.v.m. 

een bepaald exemplaar (tijdstip uitleen door welke lezer, tijdstip inlevering door 

welke lezer, vertrekuur rappel naar welke lezer, vertrekuur attendering naar welke 

lezer, tijdstip betaling kastransactie door welke lezer,...) 

e. Overzicht circulatie: statistische gegevens van een exemplaar uit heden en verleden 

(aantal uitleningen nu en in het verleden, aantal reservaties nu en in het verleden, 

aantal verlengingen via de internetcatalogus nu en in het verleden,...) 

f. Fotokopieaanvragen-Inkijkaanvragen-Onderhoud: niet van toepassing 

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

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

5. Onderhoudsprofiel: niet van toepassing 

3.3.9 Het tabblad Admin  

 

Op dit tabblad kan je alle brieven, rapporten en statistieken die door de Aleph-server worden 

opgemaakt a.d.h.v. services, ophalen en vervolgens mailen of afdrukken (attenderingen, rappels, 

enz.). 

1. Administratie: niet van toepassing 

2. Taakbeheer: 

a. Bestandslijst: hier kan je alle bestanden die door de Aleph-server worden 

opgemaakt, ophalen en vervolgens mailen of afdrukken 

b. Logboek bulkopdrachten: hier kan je gegevens over elke service bekijken (starttijd, 

eindtijd, ingevulde parameters, enz.) 

c. Wachtrij bulkopdrachten: een overzicht van alle services die nog moeten verwerkt 

worden door de server in aflopende volgorde 

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

of desactiveren 

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

je eigen pc 

3. Lijst van cursussen: niet van toepassing 

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

 

Dit tabblad dient om bibliografische beschrijvingen op te zoeken. 

1. Zoeken: zoeken naar een woord, een combinatie van woorden of een identificatienummer in 

een bepaald of meerdere MARC21-velden van de bibliografische beschrijving; resultaat = het 

aantal bibliografische beschrijvingen waarin de zoekterm voorkomt 

2. Bladeren: zoeken naar een woord dat aan het begin van een bepaald MARC21-veld van de 

bibliografische beschrijving staat; resultaat = een alfabetische lijst 

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

3.3.11 De statusbalk 

 

Deze balk bevat de volgende elementen: 

1. Links onderaan kan je raadplegen of er al dan niet connectie is met de server. Als er  een  

te zien is, werkt de verbinding tussen de Aleph-client in de bibliotheek en de Aleph-server in 

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

beginnen te gebruiken.  

2. : zolang de Aleph-client gegevens ophaalt van 

de Aleph-server verschijnt er een rode stippellijn tussen de 2 pc'tjes met de boodschap 

"Aanvraag wordt verwerkt, even geduld".   

   

Soms blijft een actie die je wil uitvoeren, "hangen" (zandlopertje blijft draaien, rode 

stippellijn blijft over en weer gaan tussen de 2 pc'tjes). Je kan het opvragen van de 

gegevens onderbreken door met de linkermuisknop op de rode stippellijn tussen de 2 

pc'tjes te klikken. Aleph zal de actie dan afbreken en de boodschap geven "Verbroken 

door de gebruiker." Nadien kan je opnieuw proberen de actie uit te voeren.  

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

a. Acquisitie (bestelmodule)  

b. Catalografie  

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

met de volgende opties: 

a. Aanmelden als andere gebruiker = afmelden van de huidige gebruiker en aanmelden 

van een nieuwe zonder de toepassing volledig te moeten afsluiten 

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

c. Tijdelijk aanmelden met ander paswoord: als een andere bibliotheekmedewerker 

met een andere autorisatie zich via deze optie aanmeldt met zijn gebruikersnaam en 

paswoord, kan deze bepaalde handelingen in Aleph doen zonder dat de 

oorspronkelijk aangemelde bibliotheekmedewerker zich hoeft af te melden. De pop-

up met de gebruikersnaam en het paswoord blijft openstaan zolang de handeling 

duurt. Zodra deze weggeklikt wordt, treedt de autorisatie van de oorspronkelijk 

aangemelde bibliotheekmedewerker weer in werking.  

d. Autorisaties: niet van toepassing 

e. Werkstation-ID instellen: a.d.h.v. een werkstation-ID weet de Aleph-server in welke 

bibliotheek een bepaalde Aleph-client, die gegevens naar hem doorstuurt of bij 

opvraagt, zich bevindt. Elke hoofdbibliotheek en elk filiaal beschikt over een eigen 

werkstation-ID. Als deze verkeerd ingesteld werd, kan je niet uitlenen.   

5.   : niet van toepassing 

6.  : als je op dit icoon klikt met de rechtermuisknop kan je de databank wijzigen waarin je 

gegevens opvraagt of wil opslaan 

a. PBS51 voor de bibliotheek van Leuven 

b. PBS50 voor de andere bibliotheken 

7.  : als je op dit icoon klikt met de rechtermuisknop kan je de printerinstelling veranderen. 

Normaal gezien staat deze ingesteld op Onmiddellijk afdrukken opdat tickets automatisch 

uit de printer zouden rollen die ingesteld is als standaardprinter. Je kan hier echter ook 

kiezen voor Voorbeeldweergave opdat je alle documenten eerst op je scherm ziet voor ze 

afgedrukt worden.  

8.  : als je hierop klikt, sluit je in 1 beweging alle openstaande Aleph-modules  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH21 | Handleiding zoeken versie 03-08-2015   

 

19

4 Bibliografische beschrijvingen opzoeken a.d.h.v. Zoeken 

(Basis) 
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4.1 Welke voor- en nadelen heeft zoeken via Zoeken?  

4.1.1 Voordelen 

1. Vrijwel alle elementen uit een bibliografische beschrijving zijn opzoekbaar via Zoeken:  

 Standaardnummers (identificatienummers), Alle woorden (= zeer veel invoervelden worden 

tegelijkertijd bevraagd), auteurs, auteurs corporaties, titels, titels reeks, avi, kijkwijzer, 

leeftijd/doelgroep, muziekclassificatie, muziekclassificatie NBLC, muziekgenre, NUR, 

onderwerpen alle, onderwerpen websiterubriek, pegi, platform games, SISO, status, 

systeemnummer, taal, uitgave jaar, uitgave naam uitgever, uitgave plaats, url  

2. De volgende elementen uit  de holdings zijn opzoekbaar via Zoeken:  

 collectie, deelbibliotheek, verwerving bron, verwerving datum 

3. Het volgende element uit het exemplaar is opzoekbaar via Zoeken:  

 barcode 

4. Zoeken maakt gebruik van woord indexen. Dit betekent dat je kan zoeken op een woord in 

een invoerveld en je niet de exacte term moet kennen. 

5. Zoeken maakt gebruik van enkele exacte indexen om identificatienummers te kunnen 

opzoeken 

6. Je kan 3 indexen tegelijkertijd bevragen d.m.v. Booleaanse operatoren. Op deze manier kan 

je je zoekopdracht van bij het begin verfijnen. 

7. Een verdere verfijning a.d.h.v. 1 index is mogelijk.  

8. Je verkrijgt een exact aantal zoekresultaten. 

9. Sets met zoekresultaten kunnen met elkaar gecombineerd worden. 

10. Sets met zoekresultaten kunnen bewaard, afgedrukt of gemaild worden. 

11. Je kan zoeken in de volledige PBS-databank of in je eigen lokale databank. 

4.1.2 Nadelen 

1. De bibliografische elementen die niet opzoekbaar zijn, zijn: 

2. De elementen uit de holding die niet opzoekbaar zijn, zijn: 

3. Er wordt niet automatisch gezocht naar spellingsvarianten, bijv. als je zoekt op dostojewski, 

wordt je zoekopdracht niet uitgebreid naar dostojevski 

 

 

4.2 Bibliografische beschrijvingen opzoeken via Zoeken 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Zoeken en daarbinnen op Gecombineerd zoeken.  
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3. Je moet een databank kiezen waarbinnen je zal zoeken, en 1 of meerdere indexen, d.m.v. de 

knop .  

a. Databank:  

i. PBS = zoeken in alle bibliografische beschrijvingen, ongeacht of je eigen 

bibliotheek hier een holding aan koppelde 

ii. eigen bibliotheek = op deze manier verkrijg je bibliografische beschrijvingen 

die zeker in jouw collectie opgenomen zijn  

b. Index: de keuze van de index bepaalt in welke invoervelden er naar je zoekopdracht 

zal gezocht worden. Bijv. als je kiest voor de index auteur en Claus ingeeft als 

zoekterm, zal er in de MARC21-velden voor auteurs gezocht worden naar Claus (100, 

110, 700, 710). Er zijn een aantal voorkeursindexen: 

i. Alle woorden = je kan allerlei termen samen invoeren ongeacht in welke 

MARC21-velden deze gecatalogiseerd werden (titel + auteur + jaar van 

uitgave + materiaalsoort + ...) Bijv. Claus verdriet grote letter 2005. Er wordt 

automatisch een en-relatie tussen de termen gelegd. 

ii. Titel 

iii. Auteur 

iv. Standaardnummers 

4. Als je kiest voor meerdere indexen, kan je de zoektermen onderling combineren met de 

Booleaanse operatoren En/Of/Niet. Hiervoor vink je het bolletje aan bij de gewenste 

operator. 

a. En = beide gezochte termen moeten samen in de bibliografische beschrijving 

voorkomen 

b. Of = ofwel komt de ene term voor in de bibliografische beschrijving, ofwel de andere 

c. Niet = de eerste term moet voorkomen in de bibliografische beschrijving, maar de 

tweede zeker niet 

 

5. Geef je zoektermen in en druk op Enter of klik op OK. 
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6. Onderaan het scherm verschijnen je zoekresultaten. Het aantal resultaten = het exact aantal 

bibliografische beschrijvingen waarin je zoekterm gevonden werd.   

 

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

tonen.  

8. Je wordt doorverwezen naar Tonen. Bovenaan staat een overzicht van de bibliografische 

beschrijvingen binnen je zoekresultaat. Als je 1 van deze selecteert, verschijnt onderaan de 

volledige bibliografische beschrijving. De eigen plaatsingsgegevens staan aangegeven op het 

einde van de bibliografische beschrijving. Bijv. location ASS | ASSVF : CLAU = Bibliotheek 

Asse, collectie ASSVF, signatuur CLAU 



PBS Vlaams-Brabant ALEPH21 | Handleiding zoeken versie 03-08-2015   

 

23

 

 

 

9. Als je een nieuwe zoekopdracht wil doen, klik je opnieuw op de hoofding Zoeken. Je zal zien 

dat alle voorgaande zoeksets bewaard werden onderaan het scherm. Je kan er een opnieuw 

oproepen door deze te selecteren ( = blauw te doen oplichten) en op REC tonen te klikken. 

Anderzijds kan je er ook een verwijderen d.m.v. de knop Verwijderen als de lijst zoeksets te 

lang wordt.   
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  Werken met jokertekens (truncatie) 

Als je de juiste schrijfwijze van een zoekterm niet kent of meerdere woorden wil 

opzoeken die beginnen met dezelfde letters, kan je jokertekens gebruiken:  

 

* = ter vervanging van 1 meerdere tekens. Je kan dit teken meestal enkel achteraan 

de woordstam gebruiken. 

Bijv. liefde* = zoeken op liefde, liefdesverdriet, liefde aan boord, liefde 2.0, enz. 

 

? = ter vervanging van 1 teken, je kan dit teken achteraan of midden in het woord 

gebruiken. 

Bijv. wom?n = zoeken op woman en women,  

Bijv. appel? = zoeken op appel en appels (niet op appelboom) 

 

# = ter vervanging van 0 of 1 teken, je kan dit teken achteraan of midden in het 

woord gebruiken. 

Bijv. bo#k = zoeken op boek en bok  

 

 

  Zoeken op een exacte woordcombinatie 

Als je enkel zoekresultaten wil terugvinden die de ingegeven zoektermen in exact 

dezelfde volgorde bevatten, kan je de zoektermen tussen “dubbele 

aanhalingstekens” plaatsen. Een vinkje zetten naast Met exacte woordcombinatie 

heeft hetzelfde effect. 

 

Bijv. “Martin Luther King” = zoeken op Martin Luther King in die exacte volgorde, je 

verkrijgt geen andere resultaten 

Bijv. Martin Luther King = zoeken op  Martin Luther King, je verkrijgt ook andere 

resultaten zoals de track Martin Luther van de uitvoerder Wes King. 
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  Booleaanse operatoren kunnen zoeken moeilijk maken 

Als je zoekterm de woorden and, or of not bevat, worden deze door Aleph 

automatisch beschouwd als booleaanse operatoren, met foutieve resultaten als 

gevolg.  

Bijv. zoeken naar I am not a christian, levert niet het essay Why I am not a christian 

op. Deze zoekopdracht wordt door Aleph vertaald naar I am NOT a Christian (zoeken 

op I am, maar niet op a Christian) 

Als je de zoekvraag tussen dubbele aanhalingstekens zet, wordt dit euvel verholpen. 

Bijv. zoeken naar “I am not a christian” 

 

  Speciale tekens zijn niet opzoekbaar 

Speciale tekens zoals %, / en . zijn niet opzoekbaar. Het best laat je deze tekens 

gewoon weg. 

Bijv. zoeken naar de reisgidsenreeks 100% m.b.v. de index titels reeks levert geen 

resultaten op. Zoeken naar 100 wel 

Bijv. zoeken naar de SISO 900.1 levert geen resultaten op. Zoeken naar 9001 wel. 

Bijv. zoeken naar nip/tuck levert geen resultaten op. Zoeken naar nip tuck wel. 
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5 Verfijnen, combineren, bewaren, afdrukken en e-mailen 

binnen Zoeken (Basis) 

 

 

5.1 Verfijnen van een zoekresultaat 

Als je zoekopdracht teveel resultaten opleverde, kan je proberen deze te verfijnen door de zoekset te 

combineren met een bijkomende zoekopdracht, rechts bovenaan het scherm. 

 

Werkwijze 

1. Selecteer de zoekset die je wil verfijnen onderaan het scherm in de lijst met zoekresultaten 

(= blauw doen oplichten). 

 

2. Klik rechts bovenaan onder Verfijn op het  onder Veld en kies een index. 

3. Vink het bolletje aan bij de gewenste Booleaanse operator: en, of, niet. 

4. Vul je zoekterm in in het veld onder Zoekactie verfijnen. 

5. Klik op Verfijnen. 
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6. Onderaan het scherm verschijnt je nieuwe resultaat onderaan de lijst met zoeksets. 

 

 

 

5.2 Zoeksets combineren 

In je lijst met zoekresultaten kan je meerdere sets selecteren en onderling combineren. De 

combinatiemogelijkheden zijn: 

1. en-relatie: alle resultaten van beide zoeksets die beantwoorden aan beide zoektermen 

vormen 1 nieuwe zoekset, bijv. de zoekset Martin Luther King combineren met de zoekset 

SISO 900.1 levert als nieuw resultaat alle bibliografische beschrijvingen op met én SISO 900.1 

én Martin Luther King in een invoerveld. 

2. Of-relatie: alle resultaten van beide zoeksets vormen samen 1 nieuwe zoekset. De resultaten 

moeten immers ofwel de zoekterm van de ene set, ofwel de zoekterm van de andere set 

bevatten. 

3. Eerste set wel, tweede niet = de eerste set bevat het meeste resultaten en nu maak je deze 

kleiner. De resultaten uit de tweede set die overlappen met de eerste, worden niet in de 

nieuwe zoekset opgenomen, Bijv. de zoeksets Martin Luther King (127) en “Martin Luther 

King” (108) op deze manier combineren, levert een nieuwe set op van 19 resultaten. Je ziet 

welke resultaten in de oorspronkelijke tweede set aanwezig waren, maar niet in de eerste. 

4. Tweede set wel, eerste niet = de tweede set bevat het meeste resultaten en nu maak je deze 

kleiner.  
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Werkwijze 

1. Selecteer de zoeksets die je wil combineren onderaan het scherm in de lijst met 

zoekresultaten door erop te klikken met de linkermuisknop terwijl je de shift-toets ingedrukt 

houdt (= blauw doen oplichten). 

 

2. Vink in het midden van het scherm onder Combineren het bolletje aan bij de gewenste 

combinatieoptie. 

3. Klik op Combineer sets. 

4. Onderaan het scherm verschijnt je nieuwe resultaat onderaan de lijst met zoeksets. 

 

 

5.3 Zoekresultaten afdrukken, bewaren op je eigen pc of versturen 

Je kan zoekresultaten afdrukken, bewaren of e-mailen in 5 formaten: 

1. Labels 
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2. MARC tags 
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3. MARC labels 

 

 

4. Steekkaart 

 

 

5. Kort 
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Werkwijze 

1. Selecteer de zoekset die je wil afdrukken, bewaren of versturen onderaan het scherm in de 

lijst met zoekresultaten (= blauw doen oplichten). 

2. Klik op de knop . 

3. De pop-up “Recordformaten” verschijnt op het scherm. Kies een afdrukformaat en vink een 

bolletje aan bij de gewenste actie: 

a. Afdrukken 

b. E-mail versturen 

c. Bewaren op sch = bewaren op je eigen pc 

4. Klik tenslotte op OK. 

 

5. Afhankelijk van de actie die je koos, verschijnen er wel of geen communicatievensters op je 

scherm: 

a. Afdrukken: de zoekset wordt omgezet in een afdrukbaar document dat naar je 

printer wordt gestuurd. Je krijgt hier geen bericht van. 

b. E-mail versturen: de pop-up Record(s) versturen via e-mail verschijnt op je scherm. 

Geef in de balk onder E-mailadres het juiste adres is. Onder onderwerp zet je wat er 

in de e-mail in het onderwerpenveld moet terecht komen. Klik tenslotte op 

Versturen. 
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c. Bewaren op sch: de Windows verkenner opent zich en vraagt je een locatie te kiezen 

op je eigen pc waar het bestand naartoe mag weggeschreven worden. Kies ene 

locatie en klik vervolgens op Opslaan. 

 

 

5.4 Zoekresultaten bewaren op de Aleph-server 

Als je je zoekresultaten later opnieuw in Aleph wil bewerken, of als je ze wil inladen in bepaalde 

services, kan je deze bewaren op de Aleph-server en nadien weer inladen. Na 30 dagen worden alle 

zoeksets automatisch weer verwijderd van de server. 

Werkwijze 

1. Selecteer de zoekset die je wil bewaren onderaan het scherm in de lijst met zoekresultaten 

(= blauw doen oplichten). 

2. Klik op de knop Bewaren. 

3. De pop-up Bewaar op server/Ophalen van server verschijnt op je scherm.  

 

4. Geef een bestandsnaam in van maximaal 8 karakters in en klik op OK. 

5. Als je de set nadien weer in Aleph wil inladen, klik je op de knop Laden. 

6. De pop-up Bewaar op server/Ophalen van server verschijnt op je scherm.  

 

7. Geef de bestandsnaam van maximaal 8 karakters in en klik op OK. 

8. Het bestand met zoekresultaten verschijnt onderaan het scherm onderaan de lijst met 

zoeksets. 
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6 Bibliografische beschrijvingen opzoeken a.d.h.v. 

Bladeren (Basis) 

 

 

6.1 Welke voor- en nadelen heeft zoeken via Bladeren?  

6.1.1 Voordelen 

1. De volgende elementen uit de bibliografische beschrijvingen zijn opzoekbaar via Bladeren: 

a. Auteurs, auteurs corporaties, auteurtitel, titels, titels reeks, titel reeks volume, lokale 

onderwerpen, muziekclassificatie NBLC, muziekclassificatie OpenVlacc, 

muziekgenres, NUR, Onderwerpen alle, onderwerpen besprekingen, onderwerpen 

genres jeugd, onderwerpen genres volwassenen, onderwerpen jeugd, onderwerpen 

themawoorden jeugd, onderwerpen themawoorden volwassenen, onderwerpen 

trefwoorden jeugd, onderwerpen trefwoorden volwassenen, onderwerpen 

volwassenen, onderwerpen websiterubrieken, SISO, uitgave naam uitgever, uitgave 

plaats, verwerving bron, ZIZO 

2. De volgende elementen uit de holding zijn opzoekbaar via Bladeren: 

a. Plaatsingsnummer ZIZO, plaatsingsnummer subcollectie, plaatsingsnummer 

SISO/cutter. 

3. Bladeren maakt gebruik van exacte indexen. Dit betekent dat je kan zoeken op termen die 

zich aan het begin van een invoerveld bevinden en dat je niet meer kennis hoeft te hebben, 

bijv. het begin van een titel kennen is voldoende.  

4. De resultaten worden gepresenteerd in een alfabetische lijst. Als je hierdoor scrollt, kan je je 

laten inspireren. 

5. Door de alfabetische presentatie kan je spellingsvarianten ontdekken. 

6. Je kan zoeken in de volledige PBS-databank of in je eigen lokale databank. 

7. Je kan een set met zoekresultaten opslaan, waarna deze doorgeduwd wordt naar het tabblad 

Zoeken. Hier kan je deze set combineren met andere zoeksets, verfijnen of 

afdrukken/bewaren/e-mailen. 

6.1.2 Nadelen 

1. Er is slechts een beperkt aantal bibliografische elementen opzoekbaar via Bladeren. 

2. Er is slechts een beperkt aantal elementen uit de holding opzoekbaar via Bladeren. 

3. Je verkrijgt geen exact aantal zoekresultaten. Het max. aantal getoonde resultaten in een set 

is 50. Alles daarboven wordt aangeduid met 50+. 
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6.2 Bibliografische beschrijvingen opzoeken via Bladeren 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Bladeren.  

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

a. Databank:  

i. PBS = zoeken in alle bibliografische beschrijvingen, ongeacht of je eigen 

bibliotheek hier een holding aan koppelde 

ii. eigen bibliotheek = op deze manier verkrijg je bibliografische beschrijvingen 

die zeker in jouw collectie opgenomen zijn  

b. Index: de keuze van de index bepaalt in welke invoervelden er naar je zoekopdracht 

zal gezocht worden. Bijv. als je kiest voor de index Auteurs en Claus ingeeft als 

zoekterm, zal er in de MARC21-velden voor auteurs gezocht worden naar Claus (100, 

110, 700, 710). Er zijn enkele voorkeursindexen: 

i. Plaatsingsnr subcoll (9k, SSS): hiermee verkrijg je een alfabetische lijst van je 

subcollecties in 852$$9k 

ii. Plaatsingsnr ZIZO (2, SH2): hiermee verkrijg je een alfabetische lijst van de 

ZIZO-codes in 852$$2 

iii. Plaatsingsnr SISO/cutter (h, SHH): hiermee verkrijg je een alfabetische lijst 

van alle signaturen en SISO-codes in 852$$h  

4. Typ je zoekterm naast Geef begintekst in en druk op Enter of klik op Start. 

 

5. Je zoekresultaten verschijnen in een alfabetische lijst. Het aantal bibliografische 

beschrijvingen per set is afgetopt op 50. Meer dan 50 resultaten worden aangeduid met 50+. 
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6. Selecteer de regel met de juiste zoekresultaten (= blauw doen oplichten) en klik op REC 

tonen.  

7. Je wordt doorverwezen naar Tonen. Bovenaan staat een overzicht van de bibliografische 

beschrijvingen binnen je zoekresultaat. Als je 1 van deze selecteert, verschijnt onderaan de 

volledige bibliografische beschrijving. De eigen plaatsingsgegevens staan aangegeven op het 

einde van de bibliografische beschrijving. Bijv. location ASS | ASSVF : CLAU = Bibliotheek 

Asse, collectie ASSVF, signatuur CLAU 
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8. Als je een nieuwe zoekopdracht wil doen, klik je opnieuw op de hoofding Bladeren.  

 

 

6.3 Een zoekset uit Bladeren doorduwen naar Zoeken  

Bladeren biedt niet dezelfde functionaliteiten aan als Zoeken: je kan geen zoeksets verfijnen, 

combineren, afdrukken,  versturen of bewaren. Door een zoekresultaat door te duwen naar de 

hoofding Zoeken, wordt dit alles echter wel mogelijk. 

Werkwijze 

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

oplichten). Je kan ook meerdere resultaten tegelijkertijd selecteren door erop te klikken, 

terwijl je de shift-toets ingedrukt houdt. 

2. Klik op de knop Bewaar als set. 

3. De pop-up Toevoegen aan lijst van sets  verschijnt op je scherm.  

 

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

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

 

6. Tussen de zoeksets die je tegelijkertijd doorduwde naar Zoeken, is een automatische of-

relatie gelegd. 
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7. De zoeksets zijn nu beschikbaar in Zoeken voor verdere bewerkingen, zoals combineren en 

verfijnen. 

 

  Combineren van een bibliografische zoekset met een zoekset op de  

                     holding is enkel mogelijk binnen je eigen lokale databank 

 

Als je via Bladeren een zoekopdracht deed met de indexen op de holding, en je deze 

resultaten doorduwde naar Zoeken, kan je deze daar niet zomaar combineren met 

een zoekset o.b.v. bibliografische elementen. Bijv. een zoekset o.b.v. een subcollectie 

kan je niet combineren met een zoekset o.b.v. een doelgroep of een materiaaltype. 

Beide zoekopdrachten gebeurden immers in een andere databank: de subcollectie 

werd opgezocht in PBS60, de bibliografische zoekset resulteert uit PBS01. 

 

Combinaties zijn enkel mogelijk tussen sets die het resultaat zijn van zoekopdrachten  

binnen een en dezelfde databank. Als je zowel via Zoeken als via Bladeren zoekt in de 

databank van je eigen bibliotheek, lukt dit wel.  

 

 

6.4 Niet gebruikte opties binnen Bladeren 

Binnen Bladeren komen er een aantal knoppen voor die zeker nuttig zijn, maar niet passen in de 

werking van PBS Vlaams-Brabant. Het merendeel ervan heeft betrekking op authorities (zie en zie 

ook verwijzingen). Deze worden beheerd door OpenVlacc, waardoor deze functionaliteiten in PBS 

Vlaams-Brabant niet worden gebruikt. 
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1. AUT-info tonen? : als er een zie- of zie ook- verwijzing verbonden is met een resultaat, wordt 

dit getoond in de resultatenlijst.  

 

2. Inclusief BIB/HOL data: de plaatsingskenmerken worden getoond van de bibliotheken die een 

holding verbonden hebben aan de bibliografische beschrijving (bibliotheek en collectie).  

3. Zoek trefwoorden in ingangen 

4. Geef inclusieve tekst in 

5. AUT tonen: de verwijzing wordt getoond in een pop-up 

6. Ingang corr.: fouten in de term worden automatisch verbeterd in alle bibliografische 

beschrijvingen die de term bevatten 

7. Weergave corr.: spellingsfouten in de term worden automatisch verbeterd in alle 

bibliografische beschrijvingen die de term bevatten 

8. AUT controle: m.b.t. beheer van verwijzingen 

9. Korte weergave: alle bibliografische beschrijvingen verbonden aan de zie of zie ook 

verwijzing worden getoond 

10. Catalogiseren: een snelkoppeling naar de catalografiemodule. Alle bibliografische 

beschrijvingen binnen de set worden geopend in de editor, waar ze kunnen bewerkt worden. 
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7 Bibliografische beschrijvingen opzoeken a.d.h.v. CCL 

(Gevorderden) 

 

 

7.1 Wat is zoeken via CCL? 

CCL = common command language 

Deze methode van zoeken dateert van de tijd voor de grafische interfaces. Nu wordt software zo 

gebouwd dat commando’s aan de computer gegeven worden via gebruiksvriendelijke menubalken, 

invoervelden,… Achter de schermen worden deze commando’s omgezet naar programmeertaal, 

maar de gebruiker hoeft deze codes niet langer zelf te kennen. Voor de ontwikkeling van deze 

vereenvoudigde manier van werken moesten gebruikers elke vraag aan de computer wel formuleren 

in de juiste technische taal. Denk maar aan de zwarte MS-DOS schermen.  

CCL-zoeken is een restant hiervan: je zoekt in de databank door de indexen zelf te benoemen en de 

syntax van een zoekvraag exact te formuleren.  

 

 

7.2 Welke voor- en nadelen heeft zoeken via CCL? 

7.2.1 Voordelen 

1. CCL-zoeken biedt bijna eindeloze mogelijkheden. 

2. Je kan niet alleen alle indexen gebruiken die werken in Zoeken en Bladeren, maar ook een 

groot aantal bijkomende indexen. Vrijwel alle elementen uit bibliografische beschrijvingen en 

holdings worden hierdoor opzoekbaar. 

3. Je kan de indexen onbeperkt met elkaar combineren. Je bent dus niet gelimiteerd tot 1 index 

(Bladeren) of 3 indexen (Bladeren). 

4. Je kan indexen met elkaar combineren die eigenlijk werkzaam zijn in verschillende 

databanken. Je kan m.a.w. een zoekvraag in de holding combineren met een zoekvraag op de 

bibliografische beschrijving, bijv. zoeken op bibliografische beschrijvingen met een bepaalde 

titel in een bepaalde subcollectie.  

5. Je bent niet afhankelijk van de werkwijze binnen Zoeken en Bladeren, bijv. er zijn indexen die 

gedefinieerd zijn in Bladeren en niet in Zoeken, waardoor je de zoeksets uit Bladeren moet 

doorduwen naar Zoeken als je de resultaten ervan wil combineren met resultaten uit 

Zoeken. Via CCL zoeken is dit overbodig. 

6. CCL-zoeken verloopt in de hoofding Zoeken, waardoor de resultaten ervan automatisch in de 

lijst met zoeksets worden opgenomen. Vandaar is verder verfijnen, combineren, afdrukken, 

bewaren en e-mailen mogelijk.    

7. Je verkrijgt een exact aantal zoekresultaten. 
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7.2.2 Nadelen 

1. CCL-zoeken is moeilijk. 

2. Je moet goed weten hoe de indexen werken (woord index of exacte index) en in welke 

invoervelden ze gegevens zoeken. 

3. Je moet goed weten welke syntax je moet gebruiken (welke Booleaanse operatoren, waar 

haakjes zetten,…) 

 

 

7.3 Een juiste zoekvraag formuleren 

Een voorbeeld van een CCL-zoekvraag is 

WTI=(symbool OR verloren) AND WLI=MER* 

 

Enkele elementen in deze zoekvraag zijn: 

1. Indexen: WTI en WLI 

2. Booleaanse operatoren: OR en AND 

3. (haakjes) 

4. Jokertekens: * 

Deze elementen moeten allen correct gebruikt worden en vereisen dus behoorlijk wat kennis. 

7.3.1 Indexen 

De indexen in Aleph zijn gebaseerd op elementen uit de bibliografische beschrijving of de holding. 

Bijv. het veld auteur is verbonden met de index voor auteurs. Deze index verzamelt alle inhoud van 

alle auteursvelden van alle bibliografische beschrijvingen samen.  

Er bestaan verschillende soorten indexen: 

1. Exacte indexen (direct index of heading index):  

a. zoeken naar een exacte, unieke, specifieke term, bijv. een isbn, een ean, een 

barcode.  

b. kunnen ook gebruikt worden voor bibliografische elementen zoals titels of auteurs, 

maar  

i. (als de index gebruikt wordt in Bladeren) de ingegeven zoekterm moet zich in 

dat geval in het begin van het bibliografische veld bevinden (aan het begin 

van de titel)  

ii. (als de index gebruikt wordt via CCL) de ingegeven zoekterm moet zich in dat 

geval als exacte waarde bevinden in het veld 

c. hebben in hun benaming geen voorafgaande W, bijv. TIT-index, AUT-index, STIDN-

index 

2. Woord indexen (word index): 
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a. Zoeken naar een woord in een invoerveld, bijv. een woord in de titel, een woord in 

de uitgeversnaam 

b. Kunnen niet gebruikt worden voor exacte elementen zoals identificatienummers 

c. Hebben in hun benaming een voorafgaande W, bijv. WTI-index, WAU-index 

Het is vooral belangrijk te weten op welke invoervelden de indexen gebaseerd zijn en hoe ze in deze 

velden zoeken.  

Bijv. de indexen WTI en TIT zijn beiden gebaseerd op het MARC21-veld 245$$abh (titel, ondertitel en 

materiaalaanduiding), maar beide leveren andere resultaten op: 

1. WTI=symbool : de woord index zoekt het woord symbool in alle titels en levert o.a. de 

volgende resultaten op “Ornament, symbool en teken”, “Vlaggen: symbool, traditie, 

protocol” 

2. TIT=symbool: de exacte index zoekt naar de exacte titel “symbool” in alle titels en levert dan 

ook geen resultaat op. Zelfs de materiaalaanduiding moet eigenlijk meegegeven worden in 

de zoekvraag. “TIT=ornament, symbool en teken BOEK” is de correcte zoekvraag. 

Zie de appendix voor een overzicht van alle indexen. Hieronder vind je een samenvatting van de 

belangrijkste: 

 

Benaming index Code 

index 

Inbegrepen MARC21-

velden 

Opmerking 

Alle Woorden  WRD 084, 091$$a, 092, 095$$a, 

096, 097, 098, 100, 110, 

130, 222, 240, 245, 246, 

254, 255, 440, 260$$b, 

260$$c, 300, 700, 710, 

500, 501, 505, 510, 511, 

520, 534$$a, 538, 580, 

586, 856, 655, 659, 693, 

600, 610, 650, 651, 

691/01, 692 

 

Auteurs  WAU 100, 110, 700, 710, 

505$$r, 245$$c 

 

Auteurs corporaties  WCO 110, 710  

Titels  WTI 130, 245, 246, 440, 

505$$t, 534$$a, 240, 501 

 

Titels  TIT 130, 245, 246, 440, 

505$$t, 534$$a 

alle elementen uit alle subvelden 

moeten exact weergegeven 

worden bijv. ook 

materiaalaanduiding in 245$$h 

Titels reeks  WSE 440$$a  

Titels reeks volume TREV 440$$av alle elementen uit alle subvelden 
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moeten exact weergegeven 

worden 

Standaardnummers   STIDN 020, 022, 024, 028, 035 alle elementen uit alle subvelden 

moeten exact weergegeven 

worden 

Uitgave naam uitgever  WPU 260$$b  

Uitgave plaats WPL 260$$a  

Uitgave jaar  WYR 008 F07-04 / F11-04, 

260$$c 

Gebruik -> om te zoeken naar 

exemplaren uitgegeven in een 

range van jaren vb. 1997->2003 

Type WFNF 008 F35-03 non-fictie = 0 / fictie = 1 

Taal WLN 008 F35-03, 041, 546 keuzemenu is te vinden via ctrl-F8 

in 041$$a 

Vorm/Materiaal/Formaat  WGN 130, 655, 245$$h, FMT, 254 keuzemenu is te vinden via ctrl-

F8 in 655/-4$$a en 245$$h 

Leeftijd/Doelgroep  WAUD 521$$a = OpenVlacc 

AVI-leesniveau WAVI 090$$a = OpenVlacc 

Kijkwijzer WKIJ 091$$a = OpenVlacc 

Platform games WPLT 692$$a = OpenVlacc 

Pegi WPEG 092$$a = OpenVlacc 

Bekroningen BEKR 586 = OpenVlacc 

alle elementen uit alle subvelden 

moeten exact weergegeven 

worden 

Onderwerpen alle  WSU 600, 610, 650, 651, 655, 

690, 084, 693 

= OpenVlacc 

Onderwerpen volwassenen WSUV 600, 610, 650, 651, 655 = OpenVlacc 

Onderwerpen jeugd  WSUJ 600, 610, 650, 651, 655, 

693/00, 693/01 

= OpenVlacc 

Onderwerpen themawoorden 

volwassenen  

WVTH 600, 610, 650, 651 = OpenVlacc 

Onderwerpen themawoorden 

jeugd  

WJTH 600, 610, 650 = OpenVlacc 

Onderwerpen trefwoorden  

volwassenen 

WVTB 600, 610, 650, 651 = OpenVlacc 
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Onderwerpen trefwoorden jeugd  WJTR 600, 610, 650, 651 = OpenVlacc 

Onderwerpen genres volwassenen  WVGE 600, 610, 650, 651 = OpenVlacc 

Onderwerpen genres jeugd WJGE 600, 610, 650 = OpenVlacc  

Muziekgenre WMGE 650 = OpenVlacc 

Muziekclassificatie WMUC 097 $$9 / $$a = OpenVlacc 

Onderwerpen websiterubriek  WSUW 691/01 = OpenVlacc 

SISO  WSI 084 = OpenVlacc 

ZIZO WZIZ 693## = OpenVlacc 

ZIZO jeugd WZIJ 693#0 = OpenVlacc 

ZIZO mini WZIM 693#1 = OpenVlacc 

ZIZO volwassenen WZIV 693#2 = OpenVlacc 

ZIZO prentenboeken WZIP 963#3 = OpenVlacc 

Lokale Trefwoorden Leuven  W01 690/01  

Lokale Trefwoorden Zaventem  W02 690/02  

Lokale Trefwoorden Londerzeel  W03 690/03  

Lokale Trefwoorden  Huldenberg W04 690/04  

Lokale Trefwoorden Dilbeek W05 690/05  

Lokale Trefwoorden Machelen W06 690/06  

Lokale Trefwoorden Halle W07 690/07  

Lokale Trefwoorden Lennik W08 690/08  

Lokale Trefwoorden Herent W09 690/09  

Lokale Trefwoorden Pepingen W10 690/10  

Lokale Trefwoorden Zoutleeuw W11 690/11  

Lokale Trefwoorden Linter W12 690/12  

Lokale Trefwoorden Geetbets W13 690/13  

Lokale Trefwoorden Opwijk W15 690/15  

Lokale Trefwoorden Roosdaal W16 690/16  

Lokale Trefwoorden Bierbeek  W17 690/17  
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Lokale Trefwoorden Rotselaar W18 690/18  

Lokale Trefwoorden Herne W19 690/19  

Lokale Trefwoorden Beersel W20 690/20  

Lokale Trefwoorden Meise W21 690/21  

Lokale Trefwoorden Diest  W22 690/22  

Lokale Trefwoorden Ternat W23 690/23  

Lokale Trefwoorden Gooik W24 690/24  

Lokale Trefwoorden Tielt-Winge W25 690/25  

Lokale Trefwoorden Vilvoorde W26 690/26  

Lokale Trefwoorden Glabbeek W27 690/27  

Lokale trefwoorden Asse  W28 690/28  

Lokale trefwoorden Grimbergen W29 690/29  

Lokale trefwoorden Kortenaken W31 690/31  

Lokale trefwoorden Bertem W32 690/32  

Lokale trefwoorden Merchtem W33 690/33  

Lokale trefwoorden Wemmel W34 690/34  

Lokale trefwoorden Sint-Pieters-

Leeuw 

W37 690/37  

Deelbibliotheek  WLI 852$$b Exact in te geven zoals dit in 

852$$b staat bijv. MER, MERBR 

of MER* 

Collecties  WCL 852$$c Exact in te geven zoals dit in 

852$$c staat bijv. MERAV 

Plaatsingsnummer 2 SH2 852$$2 Exact in te geven zoals dit in 

852$$2 staat bijv. AAAAR 

Plaatsingsnummer 9k SSS 852$$9k Exact in te geven zoals dit in 

852$$9k staat bijv. ASSADLB*  

9 moet ingegeven worden, k kan 

opgevangen worden met * 

Plaatsingsnummer h SHH 852$$h Exact in te geven zoals dit in 

852$$h staat bijv. MERL 

Aanwinstbibliotheek  WAF 541$$fd Steeds maand en code van de 
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bibliotheek ingeven 

vb. WAF=200802ZOU, niet 

WAF=ZOU 

Verwerving datum  WAD 541$$d Bijv. WAD=200802 

Verwerving methode WAM 541$$c  

Verwerving bron  WAS 541$$a  

Systeemnummer ALEPH SYS Systeemnummer  

Systeemnummer bronbestand 035 035 vb. BB in Vubis, CIBIS, Brocade 

Barcode  BAR Barcode  

Status WST STA vb. VOORLOPIG 

7.3.2 Booleaanse operatoren 

Booleaanse operatoren worden gebruikt om combinaties te maken tussen indexen of tussen termen 

die je wil opzoeken binnen dezelfde index: 

1. AND = beide gezochte termen moeten samen in de bibliografische beschrijving voorkomen 

2. OR = ofwel komt de ene term voor in de bibliografische beschrijving, ofwel de andere 

3. NOT = de eerste term moet voorkomen in de bibliografische beschrijving, maar de tweede 

zeker niet 

7.3.3 Jokertekens 

Als je de juiste schrijfwijze van een zoekterm niet kent of meerdere woorden wil opzoeken die 

beginnen met dezelfde letters, kan je jokertekens gebruiken:  

1. * = ter vervanging van 1 meerdere tekens. Je kan dit teken meestal enkel achteraan de 

woordstam gebruiken. Bijv. liefde* = zoeken op liefde, liefdesverdriet, liefde aan boord, 

liefde 2.0, enz. 

2. ? = ter vervanging van 1 teken, je kan dit teken achteraan of midden in het woord gebruiken. 

Bijv. wom?n = zoeken op woman en women, Bijv. appel? = zoeken op appel en appels (niet 

op appelboom) 

3. # = ter vervanging van 0 of 1 teken, je kan dit teken achteraan of midden in het woord 

gebruiken. Bijv. bo#k = zoeken op boek en bok  

7.3.4 Haakjes en volgorde 

De volgorde die Aleph gebruikt bij het behandelen van een zoekvraag is als volgt: 

1. Operaties tussen haakjes krijgen voorrang 

2. NOT-relaties worden naar rechts verplaatst 

3. Zoekopdrachten worden van links naar rechts gelezen wanneer enkel AND en OR worden 

gebruikt. 
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4. Bij andere zoekvragen krijgt AND steeds voorrang 

Haakjes gebruik je om zoektermen binnen dezelfde index te combineren of om een volgorde te 

bepalen. Als je zelf geen haakjes meegeeft, zal Aleph deze plaatsen. Als je de volgorde wil 

beïnvloeden, is het dus wel degelijk belangrijk dat je de haakjes zelf strategisch zet. 

 

Een zoekopdracht Wordt uitgevoerd als 

A and B or C (A and B) or C 

A or B and C A or (B and C) 

A and (B or C) A and (B or C) 

A not D and B or C ((A and B) or C) not D 

(A and B) or (C not D) ((A and B) or (C not D)) 

  

 

7.4 Voorbeelden 

WTI=school  Alle bibliografische beschrijvingen met “school” in de velden 

245, 246, 505$$t of 440 

WTI=in de schoot Alle bibliografische beschrijvingen met “in”, “de” en “schoot” 

in de velden 245, 246, 440, 505$$t 

WTI=in de schoot (+ Met Exacte 

woordcombinatie)  

Alle bibliografische beschrijvingen met “in de schoot” in de 

velden 245, 246, 440 of 505$$t 

WAU=brown dan Alle bibliografische beschrijvingen met "dan" en "brown" in de 

auteursnaam, bijv. ook Brown, Billy en Angel, Dan 

WAU="brown, dan" Alle bibliografische beschrijvingen met "Brown, Dan" in de 

auteursnaam 

WTI=wom?n Alle bibliografische beschrijvingen met woman of women in de 

velden 245, 246, 505$$t of 440 

WLI=LON Alle bibliografische beschrijvingen met een holding in LON 

(Londerzeel) 

WLI=LON* Alle bibliografische beschrijvingen met een holding in LON en 

LONMA (Londerzeel en Malderen) 

WAU=brown NOT WYR=2006  and 

WLI=LEU* 

Alle bibliografische beschrijvingen met Brown als 

auteursnaam, die niet zijn uitgegeven in 2006, en met een 

holding in Leuven 

WPU=Acco OR WPL=Leuven Alle bibliografische beschrijvingen die uitgegeven zijn door 

Acco of in Leuven 
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WPU=(Acco OR Lannoo)  Alle bibliografische beschrijvingen die uitgegeven zijn door 

Acco of Lannoo 

WTI=(himalaya OR lama) AND 

WGN=dvd  

Alle DVD’s met Himalaya of lama in de velden 245, 246, 505$$t 

of 440 

BAR=0000495734  Het exemplaar met de barcode 0000495734 

WYR=1977->1979 Alle bibliografische beschrijvingen die uitgegeven zijn tussen 

1977 en 1979 

WST=voorlopig AND WLI=DIL* Alle bibliografische beschrijvingen met een status voorlopig in 

Dilbeek Wolfsput, Groot-Bijgaarden, Schepdaal en Sint-

Martens Bodegem (DILW, DILS, DILG, DILB) 

WLI=MAC AND WCL=MACLZ Alle bibliografische beschrijvingen in de collectie Leeszaal van 

Machelen 

SSS=DIL* Alle bibliografische beschrijvingen waaraan een holding met 

subcollectie verbonden is van Dilbeek 

SSS=DIL-AAAAR* Alle bibliografische beschrijvingen waaraan een holding met 

subcollectie DIL-AAAAR verbonden is van Dilbeek 

SSS=DIL-AAAAR de aarde (bruin 

etiket) 

Alle bibliografische beschrijvingen waaraan een holding met 

subcollectie DIL-AAAAR verbonden is van Dilbeek 

WAF=2008*ZOU Alle bibliografische beschrijvingen van exemplaren die 

aangekocht werden in 2008 in Zoutleeuw 

WAF=200802ZOU Alle bibliografische beschrijvingen van exemplaren die 

aangekocht werden in februari 2008 in Zoutleeuw 

SH2=GETWI AND WLI=LIN Alle bibliografische beschrijvingen waaraan een holding met 

ZIZO-code GETWI verbonden is van Linter 

SHH=FREN AND WLI=GEE Alle bibliografische beschrijvingen waaraan een holding met 

cutter FREN verbonden is van Geetbets 

 

 

7.5 Bibliografische beschrijvingen opzoeken via CCL 

Werkwijze 

1. Activeer het tabblad Zoeken (F9). 

2. Klik op Zoeken en daarbinnen op Zoeken via CCL.  

3. Je moet een databank kiezen waarbinnen je zal zoeken door een vinkje te zetten in het juiste 

vakje. Je kan meerdere vinkjes plaatsen door tegelijkertijd de shift-toets ingedrukt te 

houden.  
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a. PBS = zoeken in alle bibliografische beschrijvingen, ongeacht of je eigen bibliotheek 

hier een holding aan koppelde 

b. eigen bibliotheek = op deze manier verkrijg je bibliografische beschrijvingen die zeker 

in jouw collectie opgenomen zijn  

 

4. Typ je zoekvraag in het veld onder CCL zoekactie en druk op Enter of klik op OK. 

5. Onderaan het scherm verschijnen je zoekresultaten. Het aantal resultaten = het exact aantal 

bibliografische beschrijvingen waarin je zoekterm gevonden werd.   

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

tonen.  

7. Je wordt doorverwezen naar Tonen. Bovenaan staat een overzicht van de bibliografische 

beschrijvingen binnen je zoekresultaat. Als je 1 van deze selecteert, verschijnt onderaan de 

volledige bibliografische beschrijving. De eigen plaatsingsgegevens staan aangegeven op het 

einde van de bibliografische beschrijving. Bijv. location ASS | ASSVF : CLAU = Bibliotheek 

Asse, collectie ASSVF, signatuur CLAU 
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8. Als je een nieuwe zoekopdracht wil doen, klik je opnieuw op de hoofding Zoeken. Je zal zien 

dat alle voorgaande zoeksets bewaard werden onderaan het scherm. Je kan er een opnieuw 

oproepen door deze te selecteren ( = blauw te doen oplichten) en op REC tonen te klikken. 

Anderzijds kan je er ook een verwijderen d.m.v. de knop Verwijderen als de lijst zoeksets te 

lang wordt.   

  Zoeken op een exacte woordcombinatie 

Als je enkel zoekresultaten wil terugvinden die de ingegeven zoektermen in exact 

dezelfde volgorde bevatten, kan je de zoektermen tussen “dubbele 

aanhalingstekens” patsen. Een vinkje zetten naast Met exacte woordcombinatie 

heeft hetzelfde effect. 

 

Bijv. “Martin Luther King” = zoeken op Martin Luther King in die exacte volgorde, je 

verkrijgt geen andere resultaten 

Bijv. Martin Luther King = zoeken op  Martin Luther King, je verkrijgt ook andere 

resultaten zoals de track Martin Luther van de uitvoerder Wes King. 

 

  Booleaanse operatoren kunnen zoeken moeilijk maken 

Als je zoekterm de woorden and, or of not bevat, worden deze door Aleph 

automatisch beschouwd als booleaanse operatoren, met foutieve resultaten als 

gevolg.  

Bijv. zoeken naar I am not a christian, levert niet het essay Why I am not a christian 

op. Deze zoekopdracht wordt door Aleph vertaald naar I am NOT a Christian (zoeken 

op I am, maar niet op a Christian) 

Als je de zoekvraag tussen dubbele aanhalingstekens zet, wordt dit euvel verholpen. 

Bijv. zoeken naar “I am not a christian” 

 

  Speciale tekens zijn niet opzoekbaar 

Speciale tekens zoals %, / en . zijn niet opzoekbaar. Het best laat je deze tekens 

gewoon weg. 

Bijv. zoeken naar de reisgidsenreeks 100% m.b.v. de index titels reeks levert geen 

resultaten op. Zoeken naar 100 wel 

Bijv. zoeken naar de SISO 900.1 levert geen resultaten op. Zoeken naar 9001 wel. 

Bijv. zoeken naar nip/tuck levert geen resultaten op. Zoeken naar nip tuck wel. 
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8 Bijkomende functionaliteiten binnen Tonen 

(Gevorderden) 

 

 

8.1 De resultatenlijst doorbladeren en de weergaveopties veranderen 

Na het doorvoeren van een zoekopdracht word je doorverwezen naar Tonen. Bovenaan staat een 

overzicht van de bibliografische beschrijvingen binnen je zoekresultaat. Als je 1 van deze selecteert, 

verschijnt onderaan de volledige bibliografische beschrijving.  

Om alle bibliografische beschrijvingen onderaan het scherm gedetailleerd te bekijken, kan je deze 1 

per 1 aanklikken in de resultatenlijst bovenaan. Je kan echter ook werken met de pijltjes rechts op 

het scherm.   

 

Met  keer je terug naar de vorige beschrijving, met  open je de volgende. Boven de 

pijltjes staat het volgnummer van de beschrijving in de resultatenlijst. 

 

Er bestaan 5 weergaveopties voor de gedetailleerde bibliografische beschrijving: 

1. Volledig + links 
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2. MARC tags 
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3. MARC labels 

 

 

4. Steekkaart 

 

 

5. Kort 

 

 

 

8.2 De resultatenlijst sorteren 

Je kan de resultatenlijst bovenaan het scherm sorteren in 2 niveaus.  

Werkwijze 

1. Klik op de knop Sorteren. 

2. Er verschijnt een pop-up Velden sorteren op het scherm. 
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3. Klik op het  naast Eerste en Tweede niveau en kies een sorteeroptie: 

a. Geen 

b. Titel 

c. Auteur 

d. Jaar 

e. Recordtype: niet van toepassing 

f. Plaatsingsnummer: niet van toepassing 

4. Vink het bolletje aan voor Aflopend (Z � A) of Oplopend (A � Z). 

5. Klik op OK. 

 

 

8.3 Voorgaande zoeksets opnieuw oproepen 

Na het doorvoeren van een zoekopdracht word je doorverwezen naar Tonen. Bovenaan staat een 

overzicht van de bibliografische beschrijvingen binnen je zoekresultaat. Telkens als je een nieuwe 

zoekset doorduwt naar Tonen vanuit Zoeken of Bladeren, verdwijnt de vorige zoekset van je scherm. 

Je kan deze echter opnieuw oproepen, zonder deze opnieuw te moeten activeren in Zoeken of 

Bladeren.  

Klik hiervoor op de pijltjes bovenaan het scherm. Met  keer je terug naar de vorige set, met 

 open je de volgende. Naast de pijltjes staat aangegeven welke zoekvraag de resultatenlijst 

opleverde. 
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8.4 Eigen lijstjes maken en beheren 

Vanuit de resultatenlijst kan je op 2 manieren eigen lijstjes maken: ofwel selecteer je 1 of meerdere 

zoekresultaten die vervolgens als nieuwe zoekset doorgeduwd worden naar Zoeken onderaan de lijst 

met zoekresultaten, ofwel selecteer je 1 of meerdere zoekresultaten die je tijdelijk opslaat als Mijn 

records en die je kan aanvullen met resultaten uit andere zoeksets. 

8.4.1 Resultaten doorduwen als een nieuwe zoekset 

Werkwijze 

1. Selecteer een zoekresultaat bovenaan in de lijst met zoekresultaten (= blauw doen 

oplichten). Als je meerdere zoekresultaten tegelijkertijd wil selecteren, doe je dit door erop 

te klikken met de linkermuisknop terwijl je de shift-toets ingedrukt houdt. 

 

2. Klik op de knop Bewaren als. 

3. De pop-up Toevoegen aan lijst met sets verschijnt op het scherm. 

4. In het veld Geef naam van set in kan je een eigen naam kiezen of de naam die Aleph 

automatisch gaf, behouden. 

 

5. Klik op OK. 

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

Je kan deze hier verder bewerken (verfijnen, combineren met andere zoeksets, bewaren op 

de Aleph-server, enz.). 

8.4.2 Een persoonlijke lijst met resultaten maken en beheren  

Werkwijze 

1. Selecteer een zoekresultaat bovenaan in de lijst met zoekresultaten (= blauw doen 

oplichten). Als je meerdere zoekresultaten tegelijkertijd wil selecteren, doe je dit door erop 

te klikken met de linkermuisknop terwijl je de shift-toets ingedrukt houdt. 
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2. Klik op de knop Mijn records. 

3. De bibliografische beschrijvingen worden gekopieerd naar het tabblad Mijn records. Hier 

blijven ze gedurende je hele zoeksessie staan tot je Aleph afsluit.  

 

4. Je kan ook andere zoekresultaten uit andere zoeksets doorduwen naar Mijn records. Deze 

worden dan bijkomend opgenomen in de lijst. De beschrijvingen die je hier eerder kopieerde, 

verdwijnen m.a.w. niet. Op deze manier maak je 1 grote lijst van alle bibliografische 

beschrijvingen die om welke reden dan ook interessant voor je zijn.  

5. Je kan een of meerdere bibliografische beschrijvingen uit deze lijst verwijderen door te 

klikken op de knop Verwijderen. De knop Wissen zorgt ervoor dat de hele lijst verdwijnt. 

6. Je kan de lijst opslaan op je eigen computer m.b.v. de knop Bewaren. Nadien kan je deze 

opnieuw inladen in Aleph m.b.v. de knop Laden. 

7. Als je de lijst wil afdrukken of e-mailen kan dit d.m.v. de knop Afdr./versturen (zie infra). 

 

 

8.5 Bibliografische beschrijvingen bewaren, afdrukken en versturen 

Je kan zoekresultaten bewaren, afdrukken of e-mailen in 5 formaten: 
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1. Labels 

 

 

2. MARC tags 
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3. MARC labels 

 

 

4. Steekkaart 

 

 

5. Kort 
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Werkwijze 

1. Selecteer de bibliografische beschrijving die je wil afdrukken of versturen in de lijst met 

zoekresultaten (= blauw doen oplichten). Je kan meerdere beschrijvingen selecteren door 

erop te klikken en tegelijkertijd de shift-toets ingedrukt te houden. LET WEL!! Ook in het 

tabblad Mijn records moet je expliciet bibliografische beschrijvingen selecteren. De lijst Mijn 

records in zijn geheel afdrukken of versturen zonder een selectie te maken, kan niet. 

2. Klik op de knop . 

3. De pop-up “Recordformaten” verschijnt op het scherm. Kies een afdrukformaat en vink een 

bolletje aan bij de gewenste actie: 

a. Afdrukken 

b. E-mail versturen 

c. Bewaren op sch = bewaren op je eigen pc 

4. Klik tenslotte op OK. 

 

5. Afhankelijk van de actie die je koos, verschijnen er wel of geen communicatievensters op je 

scherm: 

a. Afdrukken: de zoekset wordt omgezet in een afdrukbaar document dat naar je 

printer wordt gestuurd. Je krijgt hier geen bericht van. 

b. E-mail versturen: de pop-up Record(s) versturen via e-mail verschijnt op je scherm. 

Geef in de balk onder E-mailadres het juiste adres is. Onder onderwerp zet je wat er 

in de e-mail in het onderwerpenveld moet terecht komen. Klik tenslotte op 

Versturen. 
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c. Bewaren op sch: de Windows verkenner opent zich en vraagt je een locatie te kiezen 

op je eigen pc waar het bestand naartoe mag weggeschreven worden. Kies ene 

locatie en klik vervolgens op Opslaan. 

 

 

8.6 Niet gebruikte opties binnen Tonen 

Binnen Tonen komen er een aantal knoppen voor die zeker nuttig zijn, maar niet vaak gebruikt 

worden in PBS Vlaams-Brabant.  

 

1. Lokaliseren 

2. Gelijkaard. Rec.: als je binnen de detailinformatie op een auteursnaam, uitgever of trefwoord 

klikt zodat deze blauw oplicht, kan je een lijst oproepen met andere documenten waaraan 

deze auteur meewerkte, waarin dit trefwoord voorkomt of die uitgegeven werden door 

dezelfde uitgever.   

3. Bladeren: als je binnen de detailinformatie een auteursnaam, uitgever of trefwoord 

selecteert zodat deze blauw oplicht en je vervolgens op de knop Bladeren klikt, word je 

verwezen naar de hoofding Bladeren. Hier verschijnt dadelijk een alfabetische lijst waarin de 

auteursnaam, de uitgever of het trefwoord voorkomt.   

4. URL link: in bibliografische beschrijvingen waarin een url voorkomt, kan deze url geactiveerd 

worden door op deze knop te klikken. Selecteer de url in de beschrijving zodat deze blauw 

oplicht en klik op url link. Vervolgens wordt de website geopend in je internetbrowser. 

5. Gerelat. Doc. 

6. Naar exemplaar 
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9 Nuttige links 

 

 

9.1 Helpdesk PBS 

http://helpdeskpbs.vlaamsbrabant.be 

of 016/26.70.01 

 

 

9.2 PBSnet 

http://www.vlaamsbrabant.be/pbsnet 

 

 

9.3 Evaluatieformulier voor de opleiding 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZWb3NKM0JDMkEyeGM2MFd5MGtM

U2c6MQ#gid=0 

 

 

 

 


