
PROXCIxxx2 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Exemplarenlijst oproepen en eigen items bijwerken
Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51

Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokale lezersregistratie verlengen
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, ex. opgeven als "vermist"
Uitleengegevens zien en verlengen
Reservatie zien en maken
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen",
"Catalogiseer record en creëer exemplaar"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken

Varia eigen paswoord veranderen

PROXCIxxx4 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Exemplarenlijst oproepen en eigen items bijwerken

Triggers bekijken
Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51

Globale lezersrecords bijwerken/maken, foto toevoegen, verwijderen
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords bijwerken en verwijderen in ADM50
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokaal lezersrecord bijwerken/maken, verlengen en verwijderen
Lezersprofielen bekijken
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, "Opheffen" bij uitlenen, "Wijzig datum"
bij uitlenen, knop "Ingeleverd?", exemplaar opvorderen, exemplaar aangeven als vermist
Uitleengegevens zien, verlengen en verwijderen
Uitleen -en inleveropties wijzigen
Reservatie zien, maken, bijwerken, verwijderen en printen
Opheffen van blokkeringen mbt reservaties
Off-line circulatie



menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
"Catalogiseer record en creëer exemplaar", "Inleverdata huidige uitleningen wijzigen"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken, schulden kwijtschelden, kasoverzicht aanvragen
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia Werkstation veranderen
eigen paswoord veranderen

PROXCCxxx2 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokale lezersregistratie verlengen
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, ex. opgeven als vermist
Uitleengegevens zien en verlengen
Reservatie zien en maken
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Barcodes afdrukken
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM + PBS01)
Een aantal services

Varia eigen paswoord veranderen

PROXCCxxx4 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 



Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51
Globale lezersrecords bijwerken/maken, foto toevoegen, verwijderen
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords bijwerken en verwijderen in ADM50
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokaal lezersrecord bijwerken/maken, verlengen en verwijderen
Lezersprofielen bekijken
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, "Opheffen" bij uitlenen, "Wijzig datum"
bij uitlenen, knop "Ingeleverd?", exemplaar opvorderen, exemplaar aangeven als vermist
Uitleengegevens zien, verlengen en verwijderen
Uitleen -en inleveropties wijzigen
Reservatie zien, maken, bijwerken, verwijderen en printen
Opheffen van blokkeringen mbt reservaties
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
"Catalogiseer record en creëer exemplaar", "Inleverdata huidige uitleningen wijzigen"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken, schulden kwijtschelden, kasoverzicht aanvragen
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia Werkstation veranderen
eigen paswoord veranderen

PROXCATxxx Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek"



Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM + PBS01)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia eigen paswoord veranderen

PROXCISxxx4 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Exemplarenlijst oproepen en eigen items bijwerken

Triggers bekijken
Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51

Globale lezersrecords bijwerken/maken, foto toevoegen, verwijderen
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords bijwerken en verwijderen in ADM50
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokaal lezersrecord bijwerken/maken, verlengen en verwijderen
Lezersprofielen bekijken
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, "Opheffen" bij uitlenen, "Wijzig datum"
bij uitlenen, knop "Ingeleverd?", exemplaar opvorderen, exemplaar aangeven als vermist
Uitleengegevens zien, verlengen en verwijderen
Uitleen -en inleveropties wijzigen
Reservatie zien, maken, bijwerken, verwijderen en printen
Opheffen van blokkeringen mbt reservaties
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
"Catalogiseer record en creëer exemplaar", "Inleverdata huidige uitleningen wijzigen"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken, schulden kwijtschelden, kasoverzicht aanvragen
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen
Een aantal bijkomende services uit de vervolgopleiding

Varia Werkstation veranderen
eigen paswoord veranderen

PROXCSxxx4 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen



Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51
Globale lezersrecords bijwerken/maken, foto toevoegen, verwijderen
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords bijwerken en verwijderen in ADM50
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokaal lezersrecord bijwerken/maken, verlengen en verwijderen
Lezersprofielen bekijken
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, "Opheffen" bij uitlenen, "Wijzig datum"
bij uitlenen, knop "Ingeleverd?", exemplaar opvorderen, exemplaar aangeven als vermist
Uitleengegevens zien, verlengen en verwijderen
Uitleen -en inleveropties wijzigen
Reservatie zien, maken, bijwerken, verwijderen en printen
Opheffen van blokkeringen mbt reservaties
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
"Catalogiseer record en creëer exemplaar", "Inleverdata huidige uitleningen wijzigen"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken, schulden kwijtschelden, kasoverzicht aanvragen
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen
Een aantal bijkomende services uit de vervolgopleiding

Varia Werkstation veranderen
eigen paswoord veranderen

PROXCQxxx1 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek"



Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM + PBS01)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia eigen paswoord veranderen
Bestellingen zoeken, zien en bewerken

claims zien, bewerken en verwijderen
logboek zien en bewerken
ontvangen en status "ontvangen" verwijderen
factuurinfo zien en bewerken TENZIJ de factuur afgesloten is

Budgetten zien
budget toekennen aan een bestelling en betalingen doen
transacties binnen budgetten zien (overhevelen bedragen)

Leveranciers toekennen aan een bestelling
bekijken

PROXCQxxx2 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek"
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM + PBS01)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia eigen paswoord veranderen
Bestellingen zoeken, zien, bewerken en verwijderen

claims zien, bewerken en verwijderen
logboek zien en bewerken
ontvangen en status "ontvangen" verwijderen
factuurinfo zien en bewerken ook als de factuur afgesloten is

Budgetten zien
budget toekennen aan een bestelling en betalingen doen
transacties binnen budgetten zien (overhevelen bedragen)
transacties binnen budgetten doen
balans van een budget zien

Leveranciers toekennen aan een bestelling
bekijken



Munteenheid bijwerken

PROXAQxxx1 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51
Globale lezersrecords bijwerken/maken, foto toevoegen, verwijderen
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords bijwerken en verwijderen in ADM50
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokaal lezersrecord bijwerken/maken, verlengen en verwijderen
Lezersprofielen bekijken
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, "Opheffen" bij uitlenen, "Wijzig datum"
bij uitlenen, knop "Ingeleverd?", exemplaar opvorderen, exemplaar aangeven als vermist
Uitleengegevens zien, verlengen en verwijderen
Uitleen -en inleveropties wijzigen
Reservatie zien, maken, bijwerken, verwijderen en printen
Opheffen van blokkeringen mbt reservaties
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
"Catalogiseer record en creëer exemplaar", "Inleverdata huidige uitleningen wijzigen"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken, schulden kwijtschelden, kasoverzicht aanvragen
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia Werkstation veranderen
eigen paswoord veranderen

Bestellingen zoeken, zien en bewerken
claims zien, bewerken en verwijderen
logboek zien en bewerken
ontvangen en status "ontvangen" verwijderen



factuurinfo zien en bewerken TENZIJ de factuur afgesloten is
Budgetten zien

budget toekennen aan een bestelling en betalingen doen
transacties binnen budgetten zien (overhevelen bedragen)

Leveranciers toekennen aan een bestelling
bekijken

PROXAQxxx2 Zoeken in de GUI Zoeken, Bladeren, holdings en items zien
Catalografie Bibliografisch record + holding + item oproepen, bekijken, wijzigen, verwijderen 

Holdings verbinden met een bibliografisch record en loskoppelen
Authorityrecords maken, verbeteren en verwijderen
Triggers bekijken
Ingangen verbeteren

Circulatie Globale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51
Globale lezersrecords bijwerken/maken, foto toevoegen, verwijderen
Adresrecords zien in ADM50 en ADM51
Adresrecords bijwerken en verwijderen in ADM50
Lokale lezersrecords zien in ADM50 en ADM51 
Eigen lokaal lezersrecord bijwerken/maken, verlengen en verwijderen
Lezersprofielen bekijken
Uitlenen, inleveren, "Datum opheffen" bij inleveren, "Opheffen" bij uitlenen, "Wijzig datum"
bij uitlenen, knop "Ingeleverd?", exemplaar opvorderen, exemplaar aangeven als vermist
Uitleengegevens zien, verlengen en verwijderen
Uitleen -en inleveropties wijzigen
Reservatie zien, maken, bijwerken, verwijderen en printen
Opheffen van blokkeringen mbt reservaties
Off-line circulatie
menubalk: "Exemplaarinfo wijzigen", "Exemplaarinfo herstellen", "Processtatus wijzigen"
"Catalogiseer record en creëer exemplaar", "Inleverdata huidige uitleningen wijzigen"
Barcodes afdrukken
Itemtabblad: "Historiek alle exemplaren", "Exemplaar Historiek", "Overzicht circulatie"
Kastransacties: bekijken, nieuwe transactie maken, schulden innen, betalingsbewijs
afdrukken, schulden kwijtschelden, kasoverzicht aanvragen
Documenten ophalen uit Taakbeheer (ADM)
Een aantal services oa. Custom service voor kasverslagen

Varia Werkstation veranderen



eigen paswoord veranderen
Bestellingen zoeken, zien, bewerken en verwijderen

claims zien, bewerken en verwijderen
logboek zien en bewerken
ontvangen en status "ontvangen" verwijderen
factuurinfo zien en bewerken ook als de factuur afgesloten is

Budgetten zien
budget toekennen aan een bestelling en betalingen doen
transacties binnen budgetten zien (overhevelen bedragen)
transacties binnen budgetten doen
balans van een budget zien

Leveranciers toekennen aan een bestelling
bekijken

Munteenheid bijwerken


