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van GGC / LBS naar WorldShare / WMS



Lokaal WorldShare project bij UB Nijmegen
Gefaseerde aanpak
• Fase 1: Implementatie WorldCat knowledge base en Discoverytool
• Fase 2: Implementatie WorldShare eServices, EZproxy en License 

Manager
• Fase 3: implementatie Record Manager (catalogiseren in WorldCat) & 

overstap LBS > WMS. 

• Voorafgaand / voorwaardelijk: migratietrajecten voor EZproxy, SFX, 
LBS en JasperReports





Roadmap in grote lijnen
• Januari 2015 beginnen met het vullen van de WorldCat 

Knowledgebase, met behulp van Collection Manager. 
• Medio juli 2015 over naar de Discoverytool WorldCat Discovery 

Services.
• In tweede helft 2015 implementatie hosted EZproxy en WorldShare 

Licence Manager. 
• Vanaf eind 2015 starten met transitie naar catalogiseren in WorldCat, 

met Marc21 en Record Manager. 
• UB Nijmegen is voornemens om in aansluiting daarop in 2016 volledig 

naar WMS over te stappen. 
Let wel: in grote mate afhankelijk van het tempo in het landelijke UKB 
project!



Fase 1: Project Implementatie WorldCat
knowledge base en Discovery zoekmachine
Begin 2015 van start, in september afgerond.
Projectdoelen:
• SFX vervangen door WorldCat knowledge base
• Discovery zoekmachine Summon (RUQuest) vervangen door WorldCat 

Discovery Services



Voorafgaand

• In maart 2015 heeft de bibliotheek van de Radboud Universiteit 
gekozen voor WorldShare eServices voor het beheer van haar 
elektronische bronnen, bovenop het ‘UKB standaard pakket’ voor de 
migratie naar het WorldShare Platform 

• Achterliggend idee: met eServices we de systemen en processen 
vereenvoudigen die nodig zijn om elektronische materialen sneller 
aan hun gebruikers te leveren, ongeacht waar de 
bibliotheekgebruikers hun zoektocht beginnen

• Beoogd resultaat: Bibliotheek binnenstebuiten keren; gebruikers niet 
meer in de bibliotheekomgeving laten beginnen, maar eindigen 



Historie
• 2003: implementatie SFX Knowledge Base en Link Resolver
• 2012: Overgang 360 Suite van ProQuest. Niet tevreden 
workaround SFX / GGC achterstand 

• Requirements KB (werkgroep) - geaccordeerd door OHB
• Application Profile Collection Manager
• 2014: lancering WorldShare Platform: besluit vervanging 360 Suite 

door OCLC Link Resolver i.c.m. eServices (o.a. Discovery)
• Gefaseerde transitie naar het WorldShare Platform: Fase1: 

eServices; Fase 2: RecordManager; Fase 3: WMS (intentie) met 
optie Big Bang



OCLC knowledge base
• Grote (kwalitatief) groeiende knowledge base
• eContent beheer (eJournals / eBooks). Over een oplossing voor 

databases wordt nagedacht 
• Vanuit SFX (geautomatiseerd) ingelezen. Controle
• Bij voorkeur global collections. Onderhoud collecties: OCLC i.s.m. 

Leveranciers (bijv. SURF)
• Bijwerken collecties (o.a. toevoegen content via geautomatiseerde 

feeds vb JSTOR / Ebrary)
• Standaardisering in aanlevering kwalitatieve goede metadata

(KBART); uitgevers sterk adviseren (onderdeel verwervingsproces). 
Standaardisering van titellijsten die matcht met inhoud (collecties) KB



Meerwaarde OCLC KB
• Efficiëntie: van het bijhouden van 3 KB’s (SFX / Summon / OCLC) 

naar 1 systeem
• SURFdeals opgenomen als collecties
• Streven naar geen lokale collecties (onderhoud komt dan nl bij 

bibliotheken te liggen)
• Global KB als integraal onderdeel WorldShare Platform
• Gemeenschappelijke verantwoording / idee van collectiviteit
• Link resolver maakt integraal onderdeel uit van de collectie 

management modules 
• Minder complex voor zowel gebruikers als Back Office



Transitiefase
• Implementeer eerst EZproxy en zorg ervoor dat het bij alle leveranciers / 

uitgevers goed geregistreerd staat. Testfase 
• Aansluiting Overige Campus systemen  
• Impactanalyse vervanging SFX uitgevoerd

In 3 fases: 
- initiële vulling; op basis van kwantiteit (scoren >90%) SFX als basis (vanaf 
april / mei 2015)
- coverage aanpassen (?)
- vulling als weerspiegeling Licenties (implementatie LicenseManager)
Bèta-versie vanaf 1 / 7 2015  Ombouwen website (urls / libguides (centrale 
links) / ELO’s

• RU test Discovery en Link Resolver (intern en extern): resultaten overwegend 
positief. Geen showstoppers.

• Vanaf 1 september 2015 live



Aanbevelingen

• Landelijk organiseren. Gemeenschappelijke criteria, al in het vroegste 

stadium van acquisitie. Beleid hierop ontwikkelen

• Werkgroep / maillijst Gemeenschappelijk ontsluiten en bijwerken 

hiaten KB (bijv. Kluwer)

• Coöperatief beheer knowledge base

• Benchmark koppelen aan WorldShare Platform (KB voor eMedia)

• OCLC: sync mechanisme WorldCat met GGC! 
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