SNIPPERTASSEN/ FUNDELTASSEN/THEMAPAKKETTEN VASTE INHOUD
INVOEREN BB EN PK TAS/PAKKET
De bibliotheek maakt een bibliografische beschrijving per themasnippertas, -fundeltas of –
pakket*:




BB – titel: “snippertas XXXX” /“themapakket XXXX” (bv. Snippertas Logeren, Themapakket Pasen, … )
BB – auteur: “bibliotheek YYYY” (bv. Bibliotheek Zwevegem, Bibliotheek Waregem, … )
BB – bevatannotatie: titel / auteur van de werken uit snippertas of themapakket / jaar van uitgave / materiaal

De reden waarom er gevraagd wordt om in de bevatannotatie zoveel gegevens omtrent de titel op te nemen, is de wens om de bevatannotatie
in de webcatalogus doorklikbaar te maken. Deze wens is gekend bij Proquest en dat houdt geen belofte in maar, mocht het er ooit van komen,
dan bevat dit veld tenminste voldoende informatie om de titels uniek te identificeren.




PK – sublocatie**: “SNT - Snippertas”/”FNT - Fundeltas”/“TMP - Themapakket”
PK – classificatie: “XXXX” (bv. Logeren, Pasen, … )

*Hiervoor is een invoersjabloon ‘themapakket’ voorzien
**Afo 613: aanmaken sublocatie

AANPASSEN PK VAN WERKEN IN TAS/PAKKET
Aan de bibliografische beschrijvingen van de werken die in de tas of in het pakket zitten
verandert er niets! Enkel aan het PK zie je dat het werk tot een bepaalde snippertas, -fundeltas
of themapakket behoort:



PK – sublocatie: “SNT - Snippertas”/”FNT - Fundeltas”/“TMP - Themapakket”
PK - classificatie: “XXXX” (bv. Logeren, Pasen, … )



PK - aard van het werk: NR – Niet Reserveerbaar (om te vermijden dat men deze werken online
apart zou gaan reserveren)

Checken in afo 481:
-

Uitleentermijnen: is er bij elke lenerscategorie een uitleenregel geselecteerd bij aard NR (– niet reserveerbaar)?En
is die uitleenregel geparametriseerd als ‘niet reserveerbaar’?

UITLENEN
De tas en de werken worden afzonderlijk ingescand: zo wordt volledig geregistreerd wat de
gebruiker heeft uitgeleend.
Checken in afo 481:
-

Maximum aantallen: zijn die niet te streng ingesteld voor aard NR (in een tas of pakket zitten al gauw een groot
aantal objecten … )?

INNEMEN
De tas en de werken worden afzonderlijk ingescand. Let er op dat deze werken niet in de
rekken terechtkomen, hun vaste plek is immers de tas.
WAT ZIET DE GEBRUIKER IN DE WEBCATALOGUS
-

Bv.

De gebruiker kan zoeken op de titel die aan de snippertas, fundeltas of het
themapakket gegeven is.

-

De gebruiker kan zoeken op een van de titels die in de snippertas, fundeltas of in het
themapakket zitten. (De zoekindex screent immers ook de bevatannotatie.)

-

De tas en/of pakket kunnen gereserveerd worden op dezelfde manier als andere
werken in de webcatalogus.

Bv.

Bv.

(Opgelet: bij de werken uit de tas of het pakket verschijnt de reserveerknop ook, ongeacht de
aard NR. Het is immers nog niet mogelijk om op basis van de aard van het werk de
reserveerknop te manipuleren. Wel is het zo dat men de reservatie niet zal kunnen voltooien.)

