Uitlenen zonder ticket
Bij het uitlenen van grote aantallen objecten aan leners (klassen b.v.) is het handig dat deze
uitleningen niet via de ticketprinter geprint worden, maar wel via een gewone printer, in A4formaat.

Hoe ?
Op een gewone administratieve pc (dus geen baliepc !) :
- open Windows Verkenner, en blader naar C:/Program Files/VubisSmart/scripts. Daar
staat o.a. een bestandje in, met als naam b.v. “bredene.v4w”. Dit bestandje kopieer je
naar b.v. “geenticket.v4w”.
- Op diezelfde pc blader je naar C:/Program Files/VubisSmart/Vubis Servers. Daar staat
o.a. een bestandje in, met als naam b.v. “bredene.v4s”. Dit bestandje kopieer je naar
b.v. “geenticket.v4s”.
- Zorg ervoor dat “geenticket.v4w” op de baliepc geplaatst wordt, in de directory
C:/Program Files/VubisSmart/scripts, en dat “geenticket.v4s” in de directory
C:/Program Files/VubisSmart/Vubis Servers geplaatst wordt.
- Vervolgens maak je een snelkoppeling van “geenticket.v4s” naar je bureaublad
- Deze snelkoppeling zorgt ervoor dat je vubissmart opstart op een logische poort,
waar geen ticketprinter aan gekoppeld is. Daardoor zal ook geen ticket geprint
worden bij het uitlenen

Hoe bekom je een overzicht van de geleende werken ?
Op de baliepc start je VubisSmart op via de snelkoppeling naar “geenticket.v4s”.
Ga naar afo 411, en leen op de normale manier de werken uit aan de lener. Geef <return>
na het laatste object (er wordt geen ticketje geprint).
Roep vervolgens de lener weer op in afo 411.
Bovenaan het scherm is een icoontje
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. Als je dat aanklikt, opent een venstertje :
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Blz. 1 van 3

Als je kiest voor optie 1 of 2, krijg je een tussenscherm :

Kies je voor “Printer”, dan zie je een overzicht van beschikbare printers aan het werkstation
(baliepc).
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Selecteer de gewenste printer, en dan wordt dergelijk overzichtje geprint :
-------------------------------------------------------------------------OVERZICHT UITLENINGEN
Lenersnummer
Naam lener
Datum / tijd

67
Schoolklas
21 nov 2008 - 08:58

--------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Egbert Aerts
Maya Angelou
Armando
Machado de Assis
Saul Bellow
Claude van de Berge
John Berger
Claude van de Berge
Claude van de Berge
J. Bernlef
Cyriel Buysse
Louis Paul Boon
Simone de Beauvoir
Ann Beattie
Neil Bartlett
Armand Boni
Claude van de Berge
J.M.A. Biesheuvel
J.M.A. Biesheuvel
Anna Blaman
Wim van Binsbergen
Herman Pieter de Boe
Julie A.E. Curtis
Godfried Bomans

Andersen, of De ring rond Brusse
Het hart van een vrouw [Boek] :
De straat en het struikgewas [Bo
Posthume herinneringen van Brás
Een zilveren schaal [Boek]
Ergens zijn [Boek]
Het varken aarde [Boek]
Het gelaat [Boek]
Attu [Boek] : de piramidenschrif
Drie eilanden [Boek]
Cyriel Buysse verzameld werk [Bo
Ook de afbreker bouwt op [Boek]
Oorlogsdagboek [Boek] : septembe
Portret van Will [Boek]
Verliefd op een ander [Boek]
Troubadour en proleet [Boek] : F
De ontmoetingen [Boek]
Reis door mijn kamer [Boek]
Een dag uit het leven van David
Op leven en dood [Boek]
Een buik openen [Boek]
De heksenkroeg en andere verhale
Manuscripten verbranden niet [Bo
Buitelingen [Boek]

EE0074268
EE0074489
EE0074527
EE0074616
EE0079553
EE0079758
EE0079774
EE0079901
EE0079944
EE0079979
EE0080195
EE0080268
EE0080608
EE0080624
EE0080705
EE0081116
EE008123X
EE0081361
EE008137X
EE0081574
EE008168X
EE0081779
EE0081809
EE008199X

Kies je voor “Plaats in save list”, dan kan je de objecten naar een gewone save list kopiëren,
en vervolgens uitprinten volgens een publiceerprofiel naar keuze.
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