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PBS info 22
Aanwezigen
Roeselare
Anzegem, Avelgem, De Haan, Dentergem, Harelbeke, Houthulst, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke,
Koksijde, Kortemark, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Menen, Meulebeke, Pittem,
Poperinge, Roeselare, Staden, Tielt, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem, Wereldhuis

Brugge
Beernem, Blankenberge, Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Brugge, Ichtegem,
Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostkamp, Oostrozebeke, Oudenburg, Broere,
Torhout, Veurne, Waregem, Wervik, Wingene, Zedelgem
Verslaggever: Daan Rami Y De Lille

Upgrade Vubis
Uitbreiding RAM
Dit houd in dat de conversie een kortere doorlooptijd zal hebben. De indexen sneller zullen
opgebouwd worden. De taken in de batch (bv. SSP) een kortere doorlooptijd zullen hebben en dat
de export naar de datacenter bibliotheekportalen sneller gaat gaan.
Kort samengevat:





Kortere doorlooptijd van de conversie
snellere opbouw van indexen
kortere doorlooptijd van de batchen (ssp)
snellere export

Vubis Smart 4.0
Een nieuwe versie van de Caché database zal worden ondersteund en er komen functionele
uitbreidingen en verbeteringen.
Op het intranet vind je de release notes en een opsomming van een aantal functionaliteiten die o.i.
interessant zijn voor PBS-biblotheken:
http://winob.winob.lcp.be/dashboard/winob%20intranet/handleidingen-vubis
kort samengevat:



Overgang naar nieuwere caché
functionele uitbreiding/verbetering (minor upgrade)

enkele aanpassingen die in de release notes staan:






Functionaliteit rond eID
Tijdschrift module kunnen afleveringen samengevoegd worden (consolideren)
Defaults in zoekschermen kunnen verschillend zijn per zoekscherm
Openstaande schuld op het kasticket afprinten
Beheerder hebben de mogelijkheid om per locatie nieuwe werken naar administratief
medewerker (nieuwe invoer, boekbinder, …)

De proefconvertie loopt al op de testmodule, iedereen die zich al wil voorbereiden kan daar al een
kijkje nemen.
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Praktisch





Het systeem is niet toegankelijk van 11 tot 13 november
Er is geen catalografie mogelijk van 14 tot 16 november (ook geen IBL)
De web catalogus is van 11 tot 13 niet toegankelijk (een aankondiging komt op
homepagina te staan)
In Mijn Bibliotheek zal er niet kunnen verlengd en gereserveerd worden van 11 tot 13
november

Voorbereiding
Elke bibliotheek moet voor zichzelf en per locatie in Afo 481, de uitleenparameter variabele
sluitingsdata per locatie aanpassen indien er gesloten wordt.
De communicatie naar de klanten:
In de web catalogus voorziet Winob een tekst:
Vanaf vrijdag 11 tot en met zondag 13 november wordt het provinciaal
bibliotheeksysteem geüpdatet. Tijdens die dagen is de web catalogus wel raadpleegbaar
maar kan u niet online verlengen en/of reserveren. Uw bibliotheek is tijdens die week
ofwel gesloten ofwel voorzien van een beperkte dienstverlening. Voor meer informatie
kan u terecht op de website van de bibliotheek
Voor Digitile en Mijn Bibliotheek moet elke bibliotheek zelf de communicatie voorzien, dit kan
analoog naar het tekstje van Winob.
Handleiding Mijn Bibliotheek administratie: http://www.cultuurconnect.be/mijn-bibliotheekadministratie , zie p. 7)

Upgrade
De pc’s in het leslokaal van Ivo zullen ook de upgrade krijgen, zodanig dat er opleidingen kunnen
georganiseerd worden. De opleidingen besteladministratie en tijdschriftenadministratie komen er
zeker nog aan.
Vragen:
Hoeveel bibliotheken sluiten de zaterdag?


De meeste bibliotheken zullen sluiten op de zaterdag

Vanaf januari nieuwe medewerker, komen er nog nieuwe opleidingen in 2017?


Die komen er normaal gezien wel nog.

We gaan waarschijnlijk gerichtere opleidingen geven op maat van de bibliotheek of medewerker.
Indien je extra uitleg wenst over een bepaalde module of verschillende modules, noteer deze en
geef deze door aan Winob. Dan kunnen we kijken voor een opleiding op maat aangezien de noden
bij elke bibliotheek verschillend is.
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Overname contract PBS Cultuurconnect
Provincie West-Vlaanderen gaat net zoals Provincie Vlaams Brabant, in op de vraag van
Cultuurconnect om het PBS-contract vóór de politieke overdracht van de provinciale
bevoegdheden, over te dragen aan Cultuurconnect. In kader daarvan lopen momenteel
onderhandelingen om het PBS-contract met Cevi te laten overnemen door Cultuurconnect vanaf
01/01/2017. Verder komt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en
Cultuurconnect betreffende de gehele PBS-omgeving (oa PBS-contract Cevi maar ook de eerdere
overeenkomsten met Cultuurconnect rond bibliotheekportalen, koppelvlak, … zullen daarin
opgaan).
De contracten deelname PBS tussen Provincie en gemeentebesturen werden reeds opgezegd en
zullen ook worden overgenomen door Cultuurconnect. Als het contract met Cevi onder dezelfde
voorwaarden kan worden verdergezet (wat toch de bedoeling is) zal er niets veranderen aan de
deelnamekosten (middelen en personeel komen in 2017 immers nog steeds vanuit de Provincie en
zijn reeds voorzien).
De provincie West-Vlaanderen stelt zich bij deze ook kandidaat als piloot tav instap EBS.

Regelgeving
RDA
Er komen momenteel alleen wijzigingen die impact hebben op de regelgeving. Veranderingen op
het formaat of daaraan gekoppelde conversies worden uitgesteld naar het nieuwe
catalogiseersysteem.
De belangrijkste regel van RDA is “Take what you see” (meer logisch denken, minder regels).









Wat verandert er concreet:
Gewijzigde documenten: Algemene principes, Opnamevoorwaarden auteurs, Monografieën
vaste lijst met afkortingen verdwijnt.
Afkortingen zoals: inl., uitg., red., bl., krt, … worden niet meer gebruikt.
Om onnodig tikwerk te vermijden kunnen een aantal algemeen aanvaarde afkortingen
(bron: Van Dale) wel nog gebruikt worden: cm, dl., ill., jrg., nr., min., p.
Geen Latijnse afkortingen meer gebruikt: [et al.] wordt e.a. (in de publiekscatalogus wordt
dit vervolledigd naar ‘en anderen’).
S.l. : s.n., s.a. worden ‘Plaats van uitgave onbekend : uitgever onbekend, jaar van uitgave
onbekend.’
Editie en uitgever: er zijn geen bindende afspraken meer over hoe de gegevens moeten
opgenomen worden.
De gegevens worden overgenomen zoals ze in de publicatie staan. Vb. Zesde gewijzigde
druk. – Amsterdam : Uitgeverij De Bezige Bij.
Auteurs: de regel van drie wordt niet meer toegepast: als er meer dan drie auteurs met
primaire functie zijn, worden deze allemaal opgenomen.

Hoe gaan we verder
De invoerpartners testen de nieuwe afspraken en geven feedback. RDA gebaseerde beschrijvingen
kunnen vanaf heden verschijnen in de catalogi.
Deze zomer werden de andere regelgevingsdocumenten aangepast aan het ‘Take what you see’
principe.

Vraag:
Copyright opnemen of niet?


Het symbool voor copyright © mag gebruikt worden, het woord mag ook voluit geschreven
worden. We nemen het op als het vermeld staat op de publicatie.
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Leeftijd codes
Wat?
Doelgroepen voor de jeugd in Open Vlacc vereenvoudigen en de leeftijdsgroepen voor fictie en
non-fictie uniform maken, we gaan werken met ruimere doelgroepen.
Het is mogelijk om aan sommige materialen meerdere leeftijd codes toe te kennen. Dit zal via een
conversie lopen maar sommige gevallen zullen manueel moeten aangepast worden.
Nieuwe codes
De nieuwe leeftijd codes worden als volgt samengesteld: 0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14 en 15+
Aan de 15+ wordt ook de toekenning meegeven van het volwassen thema en genre. Strips en
audiovisueel materiaal kunnen meerdere codes krijgen dit om NVT te beperken.
Voordelen
Minder focus op specifieke leeftijd door de ouders
Gelijke leeftijdsgroepen op de etiketten (etiketten van biblioprint moeten niet aangepast
worden)

Identiek voor fictie en non-fictie

Minder onbewust filteren op literair type



Hoe en gevolg?
Aanpassen van de list authority in Vubis (dit gebeurd vanaf 21/11)
Beschrijvingen met openvlacc nummers worden automatisch aangepast
Unieke records zullen de oude codes in Vubis hebben maar worden virtueel omgezet naar
de juiste leeftijd code in de catalogus (mag aangepast worden maar het hoeft niet)

Sommige codes zullen manueel moeten aangepast worden door de bibliotheek zelf




Wanneer
De lijst zal aangepast worden in de week van 21 november bij Winob. In het bibliografisch centrum
in de week van 25 november.
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Eengemaakt websiteplatform
Opzet en planning
Waarom
Alles wat online staat van de 5 provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten onder 1
website platform vallen zodat het uniform is over heel Vlaanderen.
Er wordt gevraagd om de vraagstelling van Cultuurconnect in te vullen via de QR code.

Wie gaat aan de slag
Een klein projectteam van 5 personen dat het project volledig opvolgt die ondersteunt worden door
verschillende experten uit verschillende werkgroepen.

Planning
September 2016 tot begin 2017 is het opmaken van inventarissen, basis prototype en een bestek
opstellen.
De prototype komt er als eerst.(eerste een mobile app/ mobile website voor smartphone)

Voordelen





1 website voor het publiek in Vlaanderen
Mobiele website eerst op punt stellen
Meer ontdekken door minder te zoeken
Verbreding digitaal aanbod

Vragen:
Is er een mogelijkheid dat de vorm van digitile dat blijft bestaan, of wordt het een mengeling van
de verschillende platform systemen?


Zolang er geen duidelijke berichtgeving is rond overgang blijft digitile, de ewp mag je niet
zien als portaal maar een geïntegreerd bibliotheeksysteem (portaal, mijn bibliotheek,
intranet, …).

EBS wordt toch ook geconnecteerd met het EWP?


Dat is de bedoeling dat alles aan elkaar gelinkt is.

Voor Mijn Bibliotheek is het een volledige herziening of integratie?


Daar is Cultuurconnect nog niet aan uit, we zijn net gestart en kijken wat er momenteel
allemaal bestaat. (hangt ook af wat de leverancier mogelijk acht)

Kan digitile aangepast worden zodat ook afbeeldingen van een kleiner formaat kunnen upgeloadt
worden zonder foutmelding.


Eerst proberen het formaat te wijzigen in een fotobewerkingsprogramma, mocht het niet
lukken geef het door in de helpdesk.
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Varia
Bevraging
Er komt nog 1 bevraging tegen de volgende PBS voor EBS, over de lidkaarten van de bibliotheken,
de barcodes die gebruikt worden en de tags van RFID.

Testen nieuwe functionaliteit reserveerknop web catalogus
De vraag of er bibliotheken dit willen uittesten (graag laten weten aan Niki). Momenteel is er niet
echt iemand in geïnteresseerd.

Uit de stuurgroep:
Vragen voor leveranciers vaak met vertraging
In de helpdesk hebben de bibliotheken vaak het gevoel dat tickets die bij de leverancier zitten een
beetje vergeten worden.
Winob doet hun best de tickets zo goed mogelijk op te volgen. Dit kan wel eens gebeuren als er
vanuit de bibliotheken geen herinnering komt. Winob zal hun best doen om de tickets beter op te
volgen.

Overname Ex Libris door Proquest
Slotfeest WINOB uitgesteld
Het feest is uitgesteld tot volgend jaar.

Volgende PBS
De volgende PBS is voorzien op 13 en 15 december (onder voorbehoud van voldoende agenda).

Vragen
Opstart na upgrade:




Niki heeft gevraagd wie open blijft, om na te gaan of een spreiding van opstarten
zelfuitleentoestellen nodig is (cfr vorige conversie waarbij het tegelijkertijd aanbieden van
noodbestanden uit de selfservice-apparatuur voor kortsluiting zorgde).
Wanneer zouden we het weten of we moeten wachten of niet? Dit wordt meegedeeld in de
week van 10 oktober vanaf dat iedereen de bevraging heeft ingediend.

Zijn er andere bibliotheken die last hebben van niet doorstromen van wijzigingen openingsuren in
het portaal?


Cache wissen is meestal voldoende (bij Wevelgem lukt dit niet).

Vanaf januari komt er een nieuwe medewerker, komen er nog nieuwe opleidingen in 2017?


Die komen er normaal gezien wel nog, we gaan waarschijnlijk gerichtere opleidingen geven
op maat van de bibliotheek of medewerker. Praktijk is de beste leermeester.
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