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TU DELFT LIBRARY



Context
• Primaire doelgroep: TU Delft

• bijna 20.000 studenten en ongeveer 5.000 medewerkers (3.000 
onderzoekers en docenten)

• Faculteiten: 
• Bouwkunde - Industrieel Ontwerp - Civiele Techniek - 3ME -

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica - Lucht- en ruimtevaart -
Technische Natuurwetenschappen - Techniek, Beleid en Management

• Secundaire doelgroep
• “Technisch Wetenschappelijk Nederland”: instellingen, bedrijven, 

individuele externe klanten



TU Delft Library
• Bibliotheek

• ~100 fte*

• centrale Bibliotheek, faculteitsbibliotheek Bouwkunde, studieruimte 
faculteit Civiele Techniek (geen balie, uitleenautomaat)

• Collecties
• bijna 1.000.000 publicaties in open opstelling en magazijn
• 46.000 digitale objecten in repositories
• 6.550  research data sets
• e-books
• e-journals



Tools
• tot 6 juli 2015

• Discover voor eindgebruikers (eigen ontwikkeling)
• Aleph: traditioneel materiaal, SFX, Docutrans van EX Libris
• VSources: in samenwerking met TU Eindhoven (e-resources)
• Excel sheets, SharePoint (e-resources)
• Docutrans: kopie leverantie en IBL (eigen ontwikkeling)

• na 6 juli 2015
• WorldCat Discovery
• WMS
• (Docutrans tot eind 2016)



WAT HOE WAAROM



• Wat: een multi-tenant cloud systeem met unified resource 
management

• in 2013 
• (UKB contract met OCLC over vervanging GGC en NCC/IBL door 

“WorldShare Platform”) 
• Hoe: Europese aanbesteding

• in 2014
• “echte keuze”, contract voor 5 jaar met optie voor verlenging voor nog 

eens 5 jaar
• OCLC winnaar van de aanbesteding

Wat, hoe …



… en waarom?
• kostenreductie

• hardware, software licenties, beheer

• (aanzienlijke) efficiency verbetering op termijn
• door delen van data, keten automatisering

• betere dienstverlening voor klanten, en:
• discovery: veel meer publicaties toegankelijk

• beter uitgangspunt voor innovatie



Efficiency



IMPLEMENTATIE



Implementatie
• Project “Implementatie Clouddiensten Library”

• december 2014: projectplan
• januari – juni 2015: uitvoering 
• 2, 3, en 4 juli: transitie
• 6 juli: Live!
• 15 augustus: start communicatie studenten en medewerkers
• september – oktober 2015: afronding



Implementatie
• Aanpak

• gezamenlijk project van Library, SSC ICT en OCLC
• projectleider en stuurgroep
• projectteam met deelprojectleiders voor: functionaliteit, dataconversie, 

ICT (koppelingen), testcoördinator, opleidingen, communicatie, 
werkzaamheden OCLC, en niet te vergeten: projectsecretaris

• early adopters en (interne) communicatie
• fasering: ontwerp – inrichting, conversie, koppelingen – tests –

trainingen – live – afronding 

• professionele project-werkomgeving, wekelijks overleg



Conversie
• (alleen) Fysiek materiaal

• titelbeschrijvingen – in het kader van UKB Project – via GGC naar WorldCat, 
zo ook holdings/ites

• nieuwe upload uit Aleph naar GGC was noodzakelijk
• E-resources

• via aanzetten/aanmaken collecties (e-journals en e-books, pakketten) 
• Transacties

• “nullevering” van studenten/medewerkers uit IDM systeem
• externe leners
• leentransacties en boetes
• (niet: besteltransacties)



Inrichting
• Grotere veranderingen

• e-resource management (++)
• shared databases (++)
• klantgroepen en uitleenreglement (+/-) 
• discovery: van 2M naar 2.000M (++)
• EZProxy (++)
• websites

• Kleinere veranderingen
• plaatsing fysiek materiaal
• werkwijze in magazijn
• …



Inrichting
• De meeste aandacht gaat naar: omgang met 

externe klanten en fysiek materiaal 
• Wat blijft hetzelfde

• IBL en kopie leverantie
• Afrondingsfase

• afschaffing IP authenticatie
• koppeling met bestelsysteem TU Delft

• Eind 2016
• IBL wordt ILL
• integratie Docutrans in WMS



Koppelingen
• Identity Management

• studenten en medewerkers: netid en campuskaart
• externen aangesloten bij SURF: Surf Conext
• overige externen: Onegini (OpenID via Surf Conext)

• Financiële systemen
• “toekomstig verzoek”: koppeling met besteladministratie
• “change”: wordt gerealiseerd in de komende maanden

• Websites
• “bronnengids” gemigreerd naar CMS
• attenderingslijsten in Discover omgezet naar 

WorldCat Discovery



Live gang
• Draaiboek

• ~ 70 activiteiten in een periode van 2 maanden
• omzetten zoekbox op de website, mails naar externe klanten,  

aanzetten redirect openURL resolver, uitzetten inloggen op Discover, 
mededelingen op websites, laatste conversie leengegevens, 
conversie boetes, lendomaten, etc, etc

• Transitieteam
• transitie, inclusief laatste conversies, in 2 dagen
• projectteam & Ask your Library+

• vast “hoofdkwartier”
• eerste week na live gang iedere dag standup meeting



Lessons learned
• WMS voldoet aan de verwachtingen

• Implementatie in 6 maanden kan
• professioneel project management is voorwaarde
• dankzij inzet OCLC
• en inzet ICT (koppelingen) en medewerkers Library

• In- en externe communicatie
• is van groot belang, gedurende alle fases van het project



Lessons learned
• Circulation

• balie heeft in de eerste periode veel extra werk

• E-resource management
• tweede ronde nodig om licentie-management, collection management 

en acquisitions (in samenhang) op orde te krijgen

• Bij een dergelijk project komt de hele organisatie aan de orde
• Workflows worden in vervolgproject, nadat voldoende ervaring met 

WMS is opgebouwd, opnieuw bekeken en vastgelegd



INNOVATIE



Innovatie
• WMS vormt een basis voor innovatie…
• Kopie levering

• is nogal “vorige eeuw”
• het gaat om toegang tot wetenschappelijke informatie

• Attendering & Aanwinsten
• was in Delft gebaseerd op lokale classificatiecodes (is nog uitgebreid 

naar e-books)
• maar is onhoudbaar in WorldCat
• hoe gaat attendering eruitzien, gebaseerd op WorldCat Discovery (en 

waarschijnlijk meer) ⇒ vervolgproject

linked
data



Dank voor uw 
aandacht
Frits van Latum
Projectmanager TU Delft Library


