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1. Ondertussen in het provinciehuis
… zijn we onder andere bezig geweest met:
De aansluiting bij het PBS van Oud-Heverlee: Oud-Heverlee besloot als Herenakkoord-bibliotheek om
de sprong naar het PBS Vlaams-Brabant te nemen. Deze bibliotheek vormt hiermee onze hekkensluiter,
want er zullen geen bijkomende bibliotheken meer aangesloten worden op PBS. De bibliotheek kreeg de
afgelopen weken bezoek van het PBS-team voor het opstellen van hun analysedocumenten en een
testersopleiding. De medewerkers werpen nu een kritische blik op de testconversie zodat alle informatie in
Aleph correct is voor de kick-off op 27 april.

2. EBS: het lastenboek is gepubliceerd
Na enkele weken zwoegen is het lastenboek voor het EBS op woensdag 15 maart 2017 gepubliceerd. Het
werd geschreven door het projectteam en werd grondig nagelezen en goedgekeurd door 30
expertmedewerkers uit verschillende bibliotheken. Op de website van Cultuurconnect kan het ook door
jullie bekeken worden.
Tot 15 mei krijgen de 5 leveranciers die als beste uit de selectiefase kwamen, de tijd om een offerte in te
dienen. Aan elk van hen zal ook gevraagd worden om gedurende een volledige dag een
productdemonstratie te geven op basis van vooraf gedefinieerde scenario’s, geschreven door het
projectteam.
Tegen het begin van de zomer zal 1 van deze 5 partijen de EBS-leverancier worden:







(Brocade) Consortium Brocade Library Services NV met derde entiteiten Cipal Schaubroeck en
IMEC
(Vubis) Consortium Cevi-Infor
(Alma) KU Leuven RD met derde entiteit ExLibris
(Wise Bicat) OCLC BV met derde entiteit HKA
(Cicero) Systematic

Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan hier in voor de EBS-nieuwsbrief.

3. 2 mei 2017: infosessie over het lastenboek van het EBS
Alle bibliotheekmedewerkers zijn van harte uitgenodigd op een infosessie over de laatste stand van
zaken: het projectteam licht toe hoe het lastenboek in elkaar zit en hoe er beoordeeld zal worden tijdens
de gunningsfase. Zo ben je ook weer helemaal mee!
Schrijf je in voor de infosessie op 2 mei (10-13u, De Priem Brussel)

4. Mijn bibliotheek in beweging
Profielen verwijderen in Mijn bibliotheek: Bibliotheekmedewerkers kunnen nu zelf een profiel in Mijn
bibliotheek verwijderen als het alleen aan de eigen bibliotheek gekoppeld is. Dit gebeurt in de
administratiemodule. De knop om een profiel te verwijderen staat naast elke gebruiker in de resultatenlijst,
onder de "bewerk"-knop.

Welkomstboodschap verbeterd: In de welkomstboodschap staat nu bovenaan van welke bibliotheek
het bericht komt. Dit zal het voor een gebruiker van meerdere bibliotheken veel duidelijker maken voor
welke bibliotheek de boodschap geldt.

5. Databankonderhoud: een (vijf)jaaroverzicht voor catalografen
Eind oktober 2016 werd het aantal bibliografische beschrijvingen per status berekend voor elke

bibliotheek. Ook het aantal Vlacc-beschrijvingen (deze hebben geen PBS-status) hebben we berekend,
alsmede het percentage van elke bibliotheekcollectie dat een Vlacc-beschrijving heeft.

In de marge hiervan werden de verschillende statussen opgeschoond. De status NA TE KIJKEN, die ons
de afgelopen vijf jaar een zicht gaf op de evolutie van nieuw gecreëerde beschrijvingen, werd bijvoorbeeld
omgezet naar VOORLOPIG. Begin dit jaar werden ook twee nieuwe statussen geïntroduceerd (TO BE
MATCHED P en TO BE MATCHED V) om achter de schermen in bulk records te kunnen vergelijken. Met
deze twee statussen hoef je geen rekening te houden bij het individueel databankonderhoud. Zodoende
zijn er op dit ogenblik zeven (actieve) statussen:



TO BE EXAMINED (beschrijvingen die bij de conversie van het oude bibliotheeksysteem naar
PBS niet gematcht konden worden met een Vlacc-beschrijving)



VOORLOPIG (nieuw gecreëerde minimale beschrijvingen in afwachting van een Vlaccbeschrijving)




PBS (nagekeken en aangevulde TO BE EXAMINED- of VOORLOPIG-beschrijvingen)
CIRC-CREATED (nog een enkele bibliotheek moet deze nakijken en omzetten in één van de
andere statussen)



SUPPRESSED (bedoeld om beschrijvingen – van bv. boekentrolleys of rugzakjes – onzichtbaar
te maken in de internetcatalogus)



TO BE MATCHED P en TO BE MATCHED V (bedoeld om achter de schermen in bulk records te
kunnen vergelijken; deze twee statussen mag je niet zelf toevoegen of verwijderen)

In het kader van individueel databankonderhoud is het de bedoeling dat je de beschrijvingen met
status TO BE EXAMINED en VOORLOPIG van je eigen bibliotheek met regelmaat actief opvraagt
en nakijkt.
Met de komst van het EBS in het vooruitzicht is het wellicht zinvol om extra tijd en energie te voorzien
voor databankonderhoud. Voor de mensen die vergeten zijn hoe het in zijn werk gaat: in de handleiding
catalografie vind je alles wat je moet weten vanaf p.100. De actuele versie van de handleiding kan je
raadplegen op PBS-net. Vragen zijn altijd welkom via de gekende kanalen.
Hieronder krijg je een idee van de al geleverde inspanningen. Het is een overzicht van het totale aantal
bibliografische beschrijvingen per bibliotheek (ongeacht de status) voor de jaren 2011 en 2016. Dat levert
een interessant beeld op: blijkbaar werd er in veel bibliotheken uitbundig gewied in de collectie. De
procentuele evolutie over de afgelopen vijf jaar kreeg een kleurtje mee. Hoe diepgroener, hoe meer
bibliografische beschrijvingen er verdwenen. Een rood cijfer geeft aan dat het aantal beschrijvingen is
toegenomen.
De ordening is volgens grootte in de PBS01-databank, met andere woorden de bibliotheek met het
meeste bibliografische beschrijvingen staat bovenaan.

6. Agenda
23 maart 2017: Opleiding circulatie (9u30 - 17u, Provinciehuis Leuven)
28 maart 2017: Opleiding statistieken (9u30 - 17u, Provinciehuis Leuven)
30 maart 2017: Opleiding databankonderhoud (9u30 - 17u, Provinciehuis Leuven)
27 april 2017: Kick-off Oud-Heverlee in PBS
2 mei 2017: Infosessie lastenboek EBS (10u -13u, De Priem Brussel)
De volledige SBB-agenda kan je hier raadplegen.

7. Praktische mededelingen
Handleiding statistieken beschikbaar: De volledige handleiding statistieken, met uitgewerkte
voorbeelden en extra veel tips en tricks voor werken met Excel, is beschikbaar op PBS-net.
Geen opmerkingen of blokkeringen in Aleph lijn: We merken dat er nog altijd veel lokale opmerkingen
en/of lokale blokkeringen worden toegevoegd in de lijn van Aleph “General Patron” of PBS bibliotheken in
de lokale lezersinformatie. Dit is echter niet de goede plaats. Deze opmerkingen zal je namelijk niet te
zien krijgen bij het uitlenen en bovendien is niet duidelijk van welke bibliotheek ze komen. Ze zullen dan
ook worden opgeschoond. Nog even een geheugensteuntje: is de opmerking of blokkering alleen relevant
voor de eigen bibliotheek, zet deze dan in de lokale lezersinformatie van de eigen bibliotheek. Is de
opmerking relevant voor alle bibliotheken (bv. kaart ligt in bibliotheek X), zet deze dan in het veld "globale
opmerking 3" in de globale lezersinformatie. In de lijn PBS bibliotheken is enkel plaats voor blokkeringen
die automatisch worden toegevoegd met de custom-69. Vergeet deze niet te verwijderen als het dossier
afgesloten wordt, zoniet worden leners in andere bibliotheken onnodig geblokkeerd.

Je krijgt deze e-mail omdat je medewerker bent van een (toekomstige) PBS-bibliotheek of gebruik maakt van de
online toepassingen Aquabrowser en Mijn bibliotheek.
Opmerkingen en suggesties met betrekking tot deze nieuwsbrief kan je altijd melden aan het PBS-team
(pbs@vlaamsbrabant.be - 016-26 70 01).
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