SNIPPERTASSEN/ FUNDELTASSEN WISSELENDE INHOUD
INVOEREN PK TAS
In het PBS zijn een aantal gemeenschappelijke bibliografische beschrijvingen voorzien voor
snippertassen en fundeltassen. De titels bevatten de aanduiding ‘Snippertas’ of ‘Fundeltas’
gevolgd door ‘Winob’ en een nummer.

Afhankelijk van het aantal tassen of pakketten die je in huis hebt maak je gebruik van
‘Snippertas Winob 01’ tot … ‘Snippertas Winob NN’. Zijn er te weinig beschrijvingen ter
beschikking naargelang het aantal tassen, vraag dan aan het team van Winob om een extra
beschrijving te voorzien.
Aan de beschrijvingen wijzig je niets, je hangt er enkel een PK aan:



PK – sublocatie*: “SNT - Snippertas”/”FNT - Fundeltas”
PK – classificatie: “NN” (bv. 01, 02, … )

*Afo 613: aanmaken sublocatie

WIJZIGEN OBJECTSTATUS VAN WERKEN IN TAS
Aan de bibliografische beschrijvingen en het PK van de titels die in de tas zitten verandert er
niets! Wanneer je de tas enigszins op voorhand vult, kan je de status van het object wijzigen
van ‘In de bibliotheek’ naar uitleenstatuscode ‘Snippertas’. Deze uitleenstatuscode heeft als
eigenschap ‘niet reserveerbaar’ (zie bijlage ‘Uitleenstatuscode Snippertas’).

Wanneer je de tas pas op het moment van de uitleen zelf vult hoeft er niets gewijzigd te
worden.
UITLENEN
De tas en de werken worden afzonderlijk ingescand: zo wordt volledig geregistreerd wat de
gebruiker heeft uitgeleend. Tijdens het uitlenen wijzigt de status van de objecten naar
‘Uitgeleend’.
INNEMEN
De tas en de werken worden afzonderlijk ingescand. Tijdens het innemen wijzigt de status van
de objecten uit de tas van ‘Uitgeleend’ naar ‘In de bibliotheek’. Ze zijn dus klaar om terug in
de rekken te worden gezet. De plaatsing in de tas was immers tijdelijk.
WAT ZIET DE GEBRUIKER IN DE WEBCATALOGUS
Aangezien de algemene beschrijvingen voor snippertassen en fundeltassen geen extra
informatie opleveren voor iemand die de webcatalogus raadpleegt, worden ze niet getoond in
de webcatalogus.
Als men zoekt op een van de titels die tijdelijk in een snippertas of fundeltas zitten en nog niet
uitgeleend zijn, is het duidelijk waar ze zich bevinden. Wanneer aan een object een speciale
uitleenstatuscode wordt toegekend, wordt namelijk deze uitleenstatuscode getoond ipv de
sublocatie.
Bv.

(Opgelet: er staat een reserveerknop ongeacht het feit dat de uitleenstatuscode als eigenschap
‘niet reserveerbaar’ heeft. Het is immers nog niet mogelijk om op basis van de
uitleenstatuscode de reserveerknop te manipuleren. Wel is het zo dat men de reservatie niet
zal kunnen voltooien.)

BIJLAGE: Uitleenstatuscode ‘Snippertas’
AFO 481/ uitleenstatuscode instellingen
Hier kan je uitleenstatuscodes aanmaken en beheren. Winob voorzag reeds een
uitleenstatuscode ‘Snippertas’.
(De andere codes die je hier ziet staan zijn voor het grootste deel tijdens de conversie naar 3.5 uit de beheerders
samengesteld. Het opruimen hiervan verloopt moeizaam aangezien gebruik op PBS-niveau en lokaal niveau hier
met elkaar verweven zijn. Infor is hiervan op de hoogte gebracht. Het is ondertussen evenwel geen probleem als
je gebruik maakt van reeds bestaande codes of nieuwe codes aanmaakt.)

Opgelet: het is de code die getoond wordt in de webcatalogus, niet de omschrijving (zie
‘weergave webcatalogus’, p. 6)

Hoe uitleenstatuscode toekennen
1) Ga naar gegevens object
2) Klik op ‘wijzig status’

3) Kies ‘SNIPPERTAS’

4) Status is gewijzigd

Weergave webcatalogus
Wanneer aan een object een uitleenstatuscode is toegend wordt de statuscode getoond ipv de
sublocatie. (Dit kan dus eventueel betekenen dat jouw bibliotheek nog een uitleenstatuscode
‘Fundeltas’ nodig heeft.)

(Opgelet: er staat een reserveerknop ongeacht het feit dat de uitleenstatuscode als eigenschap ‘niet reserveerbaar’
heeft. Het is immers nog niet mogelijk om op basis van de uitleenstatuscode de reserveerknop te manipuleren.
Wel is het zo dat men de reservatie niet zal kunnen voltooien.)

Hoe uitleenstatuscode weer verwijderen
Manueel:
1) Klikken op ‘wijzig status’
2) Klikken op ‘status opheffen’

3) bevestigen

Via uitleentransactie:
-

na uitleen wijzigt de status automatisch naar ‘uitgeleend’
na inname wijzigt de status automatisch naar ‘in de bibliotheek’

