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Achtergrond van de pilot

Kan het OCLC WorldShare Platform helpen bij het beter managen 
van de collecties en licenties die SURFmarket voor de 
universiteitsbibliotheken in Nederland beheert?

In een pilot uittesten hoe de processen en workflows dan zo efficiënt 
mogelijk kunnen worden ingericht.
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Situatie bij start…

De pilot-bibliotheken beschikten al over een WorldShare instance 
met daarin Collection Manager voor het gebruik van de WorldCat 
knowledge base. 

Voor SURFmarket is een eigen instance van WorldShare ingericht, 
met Collection Manager en License Manager. 

Alle deelnemende bibliotheken hebben tevens een account 
gekregen in de SURFmarket WorldShare omgeving. 
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Workflows

Bij het bepalen van de aanbevolen workflow die wordt opgenomen in het UKB Application 
Profile for Collection Management is gebruik gemaakt van vier scenario’s. Deze scenario’s zijn 
ter beoordeling voorgelegd aan de stuurgroep en het projectteam. 

1) Aanhouden huidige werkwijze (SURFmarket stuurt bestand naar OCLC)
2) Collecties aan global knowledge base toevoegen via cooperative management
3) SURFmarket beheert volledig collecties in local knowledge base en deelt deze met UKB 
4) Optie 3 maar aangevuld met extra gebruikers van UKB-bibliotheken die meehelpen met beheer 
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De eerste twee scenario’s zijn direct 
afgekeurd omdat ze betekenen dat 
collecties die voor het consortium 
zijn toch beschikbaar komen in de 
globale WorldCat knowledge base 

en daarmee ook te wijzigen zijn door 
niet-UKB bibliotheken. 



Positief resultaat 

• beheren van licenties en collecties op het WorldShare plaform
levert tijds- en efficiency winst op. 
– vooral in uitzonderlijke situaties 
– minder bij de wekelijkse updates.

• Efficiency vanwege transparanter en centraler beheer van 
licenties 

• Gezamenlijk beheer zorgt ervoor dat aanpassingen aan 
metadata van collecties niet door alle afzonderlijke bibliotheken 
gedaan hoeft te worden, maar slechts eenmalig. 
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Aanbevolen workflow

Soorten collecties  
• In aansluiting op het UKB Application Profile for Collection Management een soortgelijke 

werkwijze voor SURFmarket-collecties  
• Automatische feeds van de volgende uitgevers:  

– Elsevier (hier worden ook automatisch holdings via SURFmarket gestuurd)  
– Global collecties gebruiken die identiek zijn aan de SURFmarket licenties van de volgende 

uitgevers:  - JSTOR - EMERALD - BioOne - MUSE - Annual reviews - ACS  
• SURFmarket collecties die uniek zijn en dus in de SURFmarket knowledge base beheerd 

gaan worden:
– Taylor & Francis - OUP - Cambridge - Sage - Wiley - Springer 
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Beheer

De collecties in de SURFmarket knowledge base worden door 
SURFmarket toegevoegd. Via het automatisch delen worden deze 
collecties vanzelf zichtbaar bij de consortium bibliotheken. Collecties 
krijgen de eigenschap “Customizable”, dat wil zeggen dat 
bibliotheken titels los kunnen selecteren en wijzigingen kunnen 
aanbrengen in hun eigen knowledge base (bijvoorbeeld lokaal 
afwijkende holdinginformatie die buiten de SURFmarket
holdinginformatie valt). 
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Beheer

• Wijzigingen aan deze collecties worden centraal in de SURFmarket knowledge base gedaan 
waarbij SURFmarket de samenstelling kan wijzigen en de consortium bibliotheken volgens 
afspraak ook wijzigingen / aanvullingen aan de metadata mogen aanbrengen. Deze wijzingen 
worden gelijk doorgevoerd voor het consortium. Metadata wijzigingen kunnen zijn: OCNs, 
ISBN of ISSN of soorgelijke identifiers, typefouten en holdinginformatie als deze voor het hele 
consortium gelden.  

• Collecties die wel via SURFmarket gelicenseerd zijn maar via de global knowledge base 
worden gebruikt (zie overzicht 3.1) worden beheerd via het reguliere coöperatief 
management.  

• Bibliotheken die geen gebruik maken van de WorldCat knowledge base gaan het platform 
enkel gebruiken als bronbestand (via KBART downloads) en worden niet verantwoordelijk 
voor gezamenlijk beheer.
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