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1 Nieuw in NCC/IBL versie 6.0 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en aanpassingen in het NCC/IBL, 
het bibliotheekbeheer en het gebruikersbeheer, die zijn opgeleverd in CBS versie 6.0. 

 

De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 
Via WinIBW 

NCC/IBL 

 Op de IBL-formulieren, schermen, afdrukken en in de downloadbestanden is een nieuw 
veld geïntroduceerd voor de weergave van het ISBN-13. 

 Weergave van het veld ‘Deel’ in de lange presentatie. 

 Op het indienscherm worden in de kandidatenlijst ook de afgewezen bibliotheken 
weergegeven, onder vermelding van de reden. 

 Op het antwoordscherm kan het aanvraagnummer worden gewijzigd. 

 Er is een nieuwe antwoordcode ‘Elektronisch beschikbaar’ geïntroduceerd. 

Gebruikersbeheer 

 Verbeterde navigatie in de Lijst (end)users. 

 Weergave van waarschuwingsberichten bij het wijzigen van bevoegdheden en 

parameters. 
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2 NCC/IBL 

2.1 Weergave van het ISBN-13 

In CBS versie 6.0 is een nieuw veld geïntroduceerd voor weergave van het 13-cijferige ISBN. 
Voorheen kon alleen het 10-cijferige ISBN worden getoond, nu kan zowel het 10-cijferige als het 
13-cijferige ISBN worden gepresenteerd. Het nieuwe veld ISBN-13 wordt weergegeven op: 

 het indienscherm onder het kopje Aangevraagde publicatie (Afb. 1) 

 de lange presentatie [t <aanvraagnr.> lan] van de aanvraag onder het kopje 

Aangevraagde publicatie (Afb. 2)  

 de gelabelde (u) presentatie [t <aanvraagnr.> u] van de aanvraag onder het kopje 

Bibliografische gegevens aanvraag (Afb. 3)  

 de pica+ presentatie [t <aanvraagnr.> p] van de aanvraag in tag 031A/nn $m (Afb. 4) 

 en verder op prints, in downloadbestanden en op de bonnen. 

 

 

Afb. 1 

 

6.0 

Nieuw veld ‘ISBN-13’ 
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t <aanvraagnr.> lan 

 

Afb. 2 

 

t <aanvraagnr.> u 

 

Afb. 3 

 

t <aanvraagnr.> p 

 

Afb. 4 

 

Nieuw veld ‘ISBN-13’ 

Nieuw veld ‘ISBN-13’ 

Tag 031A/nn $m 
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p <aanvraagnr.> bon [WinIBW3] 

 

Afb. 5 

 

d <aanvraagnr.> com [WinIBW3] 

 

Afb. 6 

 

2.2 Weergave van het veld ‘Deel’ 

In CBS versie 6.0 wordt het veld Deel nu ook weergegeven in de lange presentatie van de 
aanvraag (Afb. 7) en op de standaardbon bij gebruik van WinIBW3 (Afb. 8). 

00=A095389428 
01= 
02=N 
03=N 
04=Y 
05=N 
06=N 
07= 
TA= 
TB=Aav 
TC=De overgave : roman 
TD=Japin, Arthur 
TE= 
TF=1e dr 
TG=2007 
TH=Amsterdam [etc.] 
TI=De Arbeiderspers 
TJ= 
TK= 
TL= 
TM= 
TN= 
TW=978-90-295-6529-5 
F1=0005 

F2=16-09-2011  14:31 

NCC/IBL aanvraagbon A095389428 

Materiaal Aav    PPN 304378577 

Titel  De overgave : roman 

Deel 

Auteur  Japin, Arthur 

Corporatie 

Jaar/Editie 2007 1e dr 

Uitgave  Amsterdam [etc.] De Arbeiderspers 

Serie/Sectie 

ISBN/ISSN     ISBN-13  978-90-295-6529-5 

 

Nieuw veld ‘ISBN-13’ 

 

Nieuwe tag ‘TW’ 
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t <aanvraagnr.> lan 

 

Afb. 7 

 

p <aanvraagnr.> bon [WinIBW3] 

 

Afb. 8 

 

In de andere presentaties was het veld Deel al in vorige versies van CBS aanwezig. Op de 
standaardbon werd het veld Deel echter alleen weergegeven bij gebruik van WinIBW2. 

 

NCC/IBL aanvraagbon A095389547 

Materiaal Aax    PPN 821407058 

Titel  Early Netherlandish painting : its origins and character 

Deel  I: Text. II: Plates 

Auteur  Panofsky, Erwin 

Corporatie 

Jaar/Editie 1971 

Uitgave  New York, N.Y. [etc.] Harper & Row 

Serie/Sectie The Charles Eliot Norton lectures ; 1947-1948 

 

Veld ‘Deel’ 

Veld ‘Deel’ 
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2.3 Kandidatenlijst: weergave van afgewezen kandidaten 

 

Afb. 9 

 

Nieuw in CBS 6.0 is de mogelijkheid om een lijst van afgewezen kandidaten te bekijken. Dit kan, 
voordat u de aanvraag hebt ingediend, op de volgende manier: 

1. Schakel helemaal onderaan op het scherm het selectievakje 
Toon afgewezen kandidaten? in en klik op de onderste werkbalk op de knop 

  Valideren  . 

2. Scroll helemaal naar beneden. 

Onderaan op het scherm wordt nu een lijst met afgewezen kandidaten weergegeven, inclusief de 
reden van afwijzing (Afb. 9). Er zijn ongeveer 18 verschillende redenen voor afwijzing: 

 Materiaal uitgesloten door ILLDELIVERYFILTER tabel 

IBL op bepaalde materialen kan uitgesloten zijn tussen bepaalde bibliotheektypen. In 

Nederland worden bijvoorbeeld materialen Ob en Os (elektronische documenten) in bezit 
van U-bibliotheken (UKB) niet beschikbaar gesteld aan bibliotheektypen B (Buitenland 
profit) en M (Overige profit). 

 Uitgesloten door aanvrager's preferentielijst (tabel ILL_Preference_list) 

De tabel ILL_Preference_list is niet via WinIBW toegankelijk en wordt dan ook weinig 
gebruikt. In deze tabel kunnen individuele bibliotheken positieve en/of negatieve 
preferenties opgeven van verstrekkers waarmee IBL-verkeer wel of juist niet gewenst is. 

Deze reden van afwijzing betreft een exemplaar van een verstrekker waarvoor een 
negatieve preferentie bestaat bij de aanvrager. Aanvragers die gebruik maken van de 
preferentielijst hebben meestal een patroon als: negatief voor alle verstrekkers, behalve 
bepaalde uitzonderingen.  

Nieuw selectievakje 

‘Toon afgewezen kandidaten?’ 

Reden van afwijzing 
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 Verstrekker ondersteunt geen spoedleveringen 

Of de verstrekker spoedleveringen ondersteunt is ingesteld op het 
Leenprofiel|Kopieprofiel [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld 

Ondersteunt spoedleveringen. 

 Verstrekker niet open voor IBL 

Als de verstrekker (tijdelijk) gesloten is voor IBL staat dit ingesteld op het 
Leenprofiel|Kopieprofiel [t bib <instellingsnr.> len|kop] velden Gesloten vanaf 

en tot en met. 

 Beschikbaarheidtermijn exemplaar 

Elke verstrekker kan een bepaalde tijdsmarge hanteren voor het beschikbaar komen van 
een exemplaar nadat het is gecatalogiseerd. Als deze afwijzing optreedt, is het document 
dus nog ‘te nieuw’. De beschikbaarheidtermijn van een bibliotheek is ingesteld op het 
Leenprofiel|Kopieprofiel [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld 

Beschikbaarheidtermijn. 

 Uitleencode exemplaar 

Uitleencode in kmc 7100, bijvoorbeeld: 

d = wel balie, niet IBL  
g = geblokkeerd  
i = niet uitleenbaar, geen fotokopie, wel inzage  
z = boek zoek 

 Verstrekker stelt dit materiaal niet beschikbaar voor IBL 

De materiaalcodes die de verstrekker beschikbaar stelt voor IBL zijn ingesteld op het 

Leenprofiel|Kopieprofiel [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld 

Ondersteunde materiaalcodes. 

 Verstrekker levert niet wegens bibliotheektype(n) aanvrager 

De bibliotheektypen waaraan de verstrekker levert zijn ingesteld op het 
Leenprofiel|Kopieprofiel [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld 

Verstrekt aan bibliotheektypen. 

 Verstrekker uitgesloten door filter Bibliotheektype(n) 

Het filter Bibliotheektype(n) staat op het indienscherm, onder de kandidatenlijst. 
Hiermee kan de gebruiker bepaalde bibliotheektypen uitsluiten als kandidaat-verstrekker, 

bijvoorbeeld omdat de tarieven hoger zijn. 

 Verstrekker ondersteunt geen van de gevraagde leverwijzen 

Welke leveringswijzen de verstrekker ondersteunt is ingesteld op het 
Leenprofiel|Kopieprofiel [t bib <instellingsnr.>  len|kop] veld 

Ondersteunde leveringswijzen. 

 Daglimiet verstrekker bereikt 

De daglimiet van de verstrekker is ingesteld op het Leenprofiel|Kopieprofiel 
[t bib <instellingsnr.>  len|kop] veld Dagdrempel. 

 Verstrekkerprofiel voor deze leenvorm bestaat niet 

Voor leenaanvragen: de verstrekker beschikt niet over een leenprofiel 

[t bib <instellingsnr.>  len].  

Voor kopieaanvragen: de verstrekker beschikt niet over een kopieprofiel 

[t bib <instellingsnr.>  kop]. 

 Exemplaar-volgnummer van signatuur niet 0 

Het exemplaar-volgnummer in de signatuur (kmc 710X) moet 0 zijn, anders komt het 
exemplaar niet in aanmerking voor IBL. Signatuurkenmerken met een volgnummer 
ongelijk aan 0 worden gebruikt voor tijdelijke gegevens. 
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 Inconsistente holding-informatie 

Dit betekent dat het exemplaar van de verstrekker niet correct gecatalogiseerd is met de 
voor IBL relevante informatie. 

 Selectiesleutel begint met ‘a’ of ‘A’ 

Dit is volgens de selectiesleutel (in kmc 70XX) een acquisitie-exemplaar, het eerste teken 
van de selectiesleutel is ‘a’. Nog niet in bezit van de verstrekker. 

 Selectiedatum ontbreekt of is ongeldig 

De selectiedatum (in kmc 70XX) is afwezig of incorrect. 

 Acquisitie-exemplaar 

Dit is volgens de signatuur (kmc 71XX) een acquisitie-exemplaar. Nog niet in bezit van de 
verstrekker. 

 Gevraagde jaargang of aflevering niet beschikbaar 

Dit komt voor bij artikelen in periodieken. Bepaalde jaargangen/afleveringen van de 

periodiek zijn wel in bezit bij de verstrekker, maar niet die waarin het gevraagde artikel 
staat. 

Met het commando t ob kunt u een overzicht van de beschikbare exemplaren openen (Afb. 10). 

Als u voor een boek deze lijst vergelijkt met de Kandidatenlijst en de Lijst afgewezen 
kandidaten, zou het totaal aantal exemplaren gelijk moeten zijn. Bij tijdschriften echter kunnen 
fysieke exemplaren meer dan een keer op de lijst van beschikbare exemplaren voorkomen. Dit is 

het geval als verschillende exemplaren elkaar overlappen. 

 

t ob 

 

Afb. 10 
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2.4 Antwoordscherm: aanvraagnummer kan worden gewijzigd 

Tot nu toe werd op het scherm Beantwoorden IBL aanvraag [bea <aanvraagnr.>] het 

Aanvraagnummer weergegeven als niet-bewerkbare tekst (Afb. 11). 

bea <aanvraagnr.> 

 

Afb. 11 

 

In CBS 6.0 kan het Aanvraagnummer worden gewijzigd (Afb. 12). Als u over een (elektronische) 

lijst met aanvraagnummers beschikt, kunt u nu zonder het scherm Beantwoorden IBL aanvraag 
te verlaten een groot aantal IBL-aanvragen beantwoorden. Dit doet u door telkens het nummer in 

het veld Aanvraagnummer te typen of te plakken en vervolgens op Enter te klikken. Hierdoor 

verloopt de workflow aanmerkelijk efficiënter dan voorheen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om 

aanvragen vanuit de korte of de lange presentatie te beantwoorden. 

bea <aanvraagnr.> 

 

Afb. 12 

 

Bewerkbaar veld 

6.0 

5.2 Niet-bewerkbare tekst 5.2 
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2.5 Nieuwe antwoordcode ‘E = Beschikbaar via URL’ 

LET OP: 

De nieuwe antwoordcode E = Beschikbaar via URL kan alleen worden gebruikt bij het 
beantwoorden van kopieaanvragen, niet van leenaanvragen. 

Antwoordcode E is alleen via een vervolgkeuzelijst op het scherm beschikbaar. Het is niet mogelijk 

om deze code in combinatie met het commando bea te gebruiken. 

 

Voor verstrekkende bibliotheken is een nieuwe positieve antwoordcode beschikbaar, 
E = Beschikbaar via URL met een tekstveld voor het invullen van de URL. Deze antwoordcode 
kan alleen worden gebruikt bij het beantwoorden van kopieaanvragen. 

De code is beschikbaar op de volgende WinIBW schermen: 

 Beantwoorden IBL aanvraag [bea <aanvraagnr.>] (Afb. 13) 

Als in het veld Antwoordcode de optie Beschikbaar via URL is gekozen, wordt een 
nieuw scherm geopend met alleen de relevante velden Antwoordcode, Commentaar en 
Document-URL (Afb. 14). In het laatstgenoemde veld moet de bibliotheekmedewerker de 
URL van de elektronische versie van het document invullen (verplicht veld, max. 255 
tekens). In het veld Commentaar kan optioneel een toelichting worden getypt. Als dit 
veld niet wordt ingevuld, wordt in de presentatie van de aanvraag de standaard 

omschrijving Beschikbaar via URL weergegeven. 

 Wijzigen IBL antwoord [cor <aanvraagnr.>] (Afb. 15). 

 

Antwoordcode E = Beschikbaar via URL is te vergelijken met antwoordcode 3 = Overige:  

 Positieve honorering 

 Er is sprake van een gratis levering: de kosten voor de bibliotheek en de gebruiker worden 
teruggestort. 

 Onderlinge verrekening wordt op Nee gezet. 

 De resulterende IBL-status is Origineel of kopie verstuurd (afgehandeld). 

 De aanvraag circuleert niet verder en wordt niet naar een volgende kandidaat 
doorgestuurd. 

 

Er zijn met ingang van CBS 6.0 dus 4 positieve antwoordcodes beschikbaar: 

POSITIEVE HONORERING 

CODE OMSCHRIJVING 

1 Origineel gestuurd 

2 Kopie gestuurd 

3 Overige 

E Beschikbaar via URL 
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bea <aanvraagnr.> 

 

Afb. 13 

 

 

Afb. 14 

 

Nieuwe antwoordcode 

Verplicht veld 
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cor <aanvraagnr.> 

 

Afb. 15 

 

Indienende bibliotheken kunnen de antwoordcode terugvinden op de volgende schermen: 

 Lange presentatie van de aanvraag in de kolommen Antwoordcode en Toelichting van 
de Kandidatenlijst [t <aanvraagnr.> lan](Afb. 16). Als de verstrekkende bibliotheek 

het veld Commentaar heeft ingevuld, dan wordt dit weergegeven in de kolom 
Toelichting. Als de verstrekkende bibliotheek geen commentaar heeft ingevuld wordt de 
standaard omschrijving Beschikbaar via URL getoond. De document-URL wordt in de 

lange presentatie niet weergegeven. 

 Gelabelde presentatie van de aanvraag in de kolommen Antwoord en Commentaar van 
de Kandidatenlijst [t <aanvraagnr.> u](Afb. 17). Op de tweede regel van de kolom 

Antwoord wordt de standaard omschrijving Beschikbaar via URL gepresenteerd. Als de 
verstrekkende bibliotheek het veld Commentaar heeft ingevuld, dan wordt dit 
weergegeven op de eerste regel van de kolom Commentaar. In de gelabelde presentatie 
is bovendien de hyperlink naar het document aanwezig.  

 Pica+ presentatie van de aanvraag [t <aanvraagnr.> p] (Afb. 18). De antwoordcode 

bevindt zich in tag 155C $b en het commentaar in tag 155C $d. Voor de document-URL is 

de nieuwe tag 155J $a toegevoegd. 

 

t <aanvraagnr.> lan 

 

Afb. 16 

 

t <aanvraagnr.> u 

 

Afb. 17 

 

Verplicht veld 
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t <aanvraagnr.> p 

 

Afb. 18 

 

Eindgebruikers kunnen de antwoordcode en de document-URL terugvinden in PiCarta en in de IBL 
notificatie e-mail: 

 In PiCarta in het menu Mijn PiCarta, op het tabblad aanvragen (Afb. 19). De document-
URL wordt weergegeven onder het kopje Aanvragergegevens en het commentaar onder 
het kopje uitleg.  

 IBL e-mail (Afb. 20). Bij bepaalde statusveranderingen kunnen automatisch IBL e-mails 

naar de gebruikers worden gestuurd. De bibliotheek kan in het IBL bibliotheekprofiel 
[t bib <instellingsnr.> ibl] zelf configureren of en bij welke statusovergang(en) 

dergelijke meldingsberichten verstuurd moeten worden. Als de bibliotheek het 
selectievakje Aanvraag gehonoreerd (positieve antwoordcode) niet heeft ingeschakeld, 
wordt deze instelling voor E=Beschikbaar via URL genegeerd, zodat de gebruiker toch 
een e-mail met de URL ontvangt. 

 

 

Afb. 19 

 

Nieuwe tag 155J $a 

Document URL 

Commentaar 



 

16 NCC/IBL • Nieuw in CBS versie 6.0 

 

Afb. 20 

 

IBL gateway 

Als de antwoordcode E=Beschikbaar via URL wordt gebruikt, zal dit resulteren in een gateway 

mail van het type positief. De gegevens in de volgende velden opgeslagen: 

VGE Antwoordcode 

VGF Commentaarveld bij het antwoord: beschikbaar via URL 

 

2.6 Aanvragen vanuit VDX: juiste weergave van diakrieten 

  

Bij aanvragen die door de Plusbibliotheken (voorheen WSF-bibliotheken) vanuit het VDX-systeem 
via de IBL-gateway in het NCC/IBL werden geïmporteerd, werden een aantal diakrieten niet 

correct weergegeven. Dit werd veroorzaakt door het feit dat bepaalde Unicode karakters niet op de 
juiste wijze naar ASCII werden geconverteerd. Deze bug is in CBS 6.0 opgelost. Het betreft de 
volgende tekens: 

OMSCHRIJVING 
UNICODE 
WinIBW diakrietenbalk 

CATALOGUS ‘13 ONDER 1 KNOP’ 
VAN DE PLUSBIBLIOTHEKEN: 
UNICODE 

NCC/IBL: 
ASCII 

LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE 
grote deense O 

Ø O 

LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE 
kleine deense o 

ø o 

LATIN SMALL LETTER SHARP S 
duitse dubbele s 

ß ss 

LATIN CAPITAL LETTER AE 
grote ligatuur AE 

Æ Ae 

LATIN SMALL LETTER AE 
kleine ligatuur ae 

æ ae 

LATIN CAPITAL LIGATURE OE 
grote ligatuur OE 

Œ Oe 

Document URL 
en Commentaar 
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OMSCHRIJVING 

UNICODE 
WinIBW diakrietenbalk 

CATALOGUS ‘13 ONDER 1 KNOP’ 

VAN DE PLUSBIBLIOTHEKEN: 
UNICODE 

NCC/IBL: 

ASCII 

LATIN SMALL LIGATURE OE 
kleine ligatuur oe 

œ oe 

LATIN CAPITAL LIGATURE IJ 
grote nederlandse IJ 

Ĳ IJ 

LATIN SMALL LIGATURE IJ 
kleine nederlandse ij 

ĳ ij 

 

2.7 IBL gateway: BLDSC antwoordcodes 

De lijst van BLDSC (BL Document Supply Services) antwoordcodes is recentelijk door de British 
Library uitgebreid met nieuwe codes, maar deze werden nog niet ondersteund door de IBL-
gateway. Als IBL-aanvragen een antwoordcode kregen die niet door de IBL-gateway werd 

herkend, bleef de status onveranderd W=Wacht op antwoord.  

In CBS 6.0 zijn de volgende BLDSC antwoordcodes omgezet naar een IBL-equivalent, waardoor ze 

door de gateway op de juiste manier worden afgehandeld: 

BLDSC ANTWOORDCODE IBL ANTWOORDCODE 

ABS 5=niet aanwezig 

CONF 5=niet aanwezig 

DUP 5=niet aanwezig 

FAILED WWS 5=niet aanwezig 

FICHE 5=niet aanwezig 

LOC 5=niet aanwezig 

NOE 5=niet aanwezig 

REF 5=niet aanwezig 

SUPPL 2=kopie gestuurd 

TOTAL LOAN 6=niet beschikbaar 

 

De volledige lijst van BLDSC antwoordcodes, inclusief een toelichting, is beschikbaar op 
http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/help/replycodes/list/index.html 

 

http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/help/replycodes/list/index.html
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3 Bibliotheekbeheer 

3.1 Algemeen bibliotheekprofiel 

(BEHEERDER)RECHTEN: 

Het raadplegen van bibliotheekprofielen, zowel van de eigen instelling als van andere instellingen, 
is toegestaan aan alle professionele gebruikers (Type L). 

Het invoeren en bewerken van bibliotheekprofielen is voorbehouden aan professionele gebruikers 
met beheerderrechten: 

 Instellingsbeheerders (alleen bibliotheekprofielen van de eigen instelling, inclusief alle 

ressorterende instituten) 

 Instituutsbeheerders (alleen bibliotheekprofielen van het eigen instituut) 

 CC-houders (bibliotheekprofielen van alle instellingen) 

Het raadplegen van het scherm Bibliotheekinformatie [inf bib] van de eigen instelling is 

uitsluitend toegestaan aan instellingsbeheerders. 

 

t bib [<instellingsnr.>] 

 

Afb. 21 

Selectievakje ‘GGC’ ingeschakeld 
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Het algemeen bibliotheekprofiel (Afb. 21) was al sinds CBS 5.1 uitgebreid met het veld 
Catalogiseerserver. Het is de bedoeling om de parameters in dit veld in de toekomst te 
gebruiken bij consistentiecontroles waarbij wordt gecheckt of de WorldCat- en de GGC-database 

nog wel synchroon lopen. Het is daarbij van belang om per bibliotheek onderscheid te kunnen 
maken tussen het bronbestand (catalogiseerserver) en het te synchroniseren bestand. Veelal 
zullen bibliotheken het GGC als catalogiseerserver gebruiken, maar er zijn ook bibliotheken die 
direct in WorldCat catalogiseren of gebruik maken van beide platforms.  

In CBS 6.0 zijn bij het veld Catalogiseerserver de selectievakjes GGC en WorldCat toegevoegd. 
Bij alle bibliotheken, waarvan het veld OCLC bibliotheek ID is ingevuld, is bij oplevering van 
CBS 6.0 standaard het selectievakje GGC ingeschakeld. 

 

 
LET OP:  

U wordt vooralsnog verzocht om de instelling GGC in het veld Catalogiseerserver niet zelf te 

wijzigen!  
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4 Gebruikersbeheer 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het raadplegen, invoeren en bewerken van userprofielen van de eigen instelling is voorbehouden 

aan professionele gebruikers (Type L) met de volgende beheerderrechten: 

 Instellingsbeheerder 
Raadplegen en bewerken: userprofielen van de eigen instelling, inclusief alle 
ressorterende instituten 

 Instituutsbeheerder 
Raadplegen: userprofielen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten 
Invoeren en bewerken: alleen userprofielen van het eigen instituut 

Het raadplegen van het scherm Bibliotheekinformatie [inf bib] van de eigen instelling is 

uitsluitend toegestaan aan instellingsbeheerders. 

 

4.1 Lijst (end)users: verbeterde navigatie 

Met de commando’s t use bib [bib|egb|all] en t use gro <groepsnr.> [bib|egb|all] 

kunnen lijsten met (end)users worden geopend.  

Tot nu toe was de inhoud van de beide schermen IBL Lijst (end)users (korte presentatie) over 

meerdere pagina’s verdeeld. Bladeren was mogelijk door op de knoppen  en  op de bovenste 

werkbalk te klikken of op de knoppen   Volgende pagina   en   Vorige pagina   op de onderste 

werkbalk (Afb. 22).  

t use bib [bib|egb|all] 

 

Afb. 22 

 

In deze nieuwe versie van CBS is de navigatie aanmerkelijk verbeterd doordat u nu met behulp 
van de schuifbalk door de lijst kunt scrollen (Afb. 23). Bovendien wordt het aantal geselecteerde 
gebruikers weergegeven en is er in de lijst een kolom met volgnummers toegevoegd. 

5.2 
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t use bib [bib|egb|all] 

 

Afb. 23 

 

Een andere mogelijkheid om de lijst met (end)users te openen is door op het scherm 

Bibliotheekinformatie [inf bib] onder het kopje Gebruikers op het gewenste Type gebruiker 

te klikken (Professioneel, Eindgebruikers, Alle gebruikers).  

 

4.2 Gebruikersprofielen van eindgebruikers bewerken 

In CBS 5.1 is op het scherm Usergegevens het veld Type gebruiker geïntroduceerd. Sindsdien 
worden bij het invoeren van nieuwe gebruikers de waarden in de selectievakjes 
Identificatieplicht en Systeembeheerder, Instellingsbeheerder en Instituutsbeheerder 
gebruikt om hieraan het Type gebruiker te koppelen (Afb. 24). Als het selectievakje 
Identificatieplicht wordt ingeschakeld, wordt hieraan in het veld Type gebruiker de waarde 

Eindgebruiker (E) gekoppeld. Als het selectievakje niet wordt ingeschakeld, betreft het een 
bibliotheekmedewerker en wordt de waarde Professioneel (L) ingevuld. 

Schuifbalk 
Aantal gebruikers 

Volgnummers 

6.0 6.0 6.0 
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inv use <gebruiker-id> 

 

Afb. 24 

 

Als men echter het userprofiel naderhand bewerkte, was het mogelijk om bij een bepaald 
Type gebruiker andere selectievakjes in te schakelen dan het selectievakje dat oorspronkelijk 
had geresulteerd in het Type gebruiker. Zo kon men bijvoorbeeld bij een Eindgebruiker (E) het 

selectievakje Instellingsbeheerder inschakelen. Inschakelen van dit selectievakje zou eigenlijk 
moeten resulteren in koppeling met het type Professioneel (L). 

Bij het bewerken van het userprofiel voor de typen Eindgebruiker en Autologin zijn daarom in 
CBS versie 6.0 de selectievakjes Systeembeheerder, Instellingsbeheerder, 
Instituutsbeheerder en CC houder automatisch geblokkeerd (Afb. 25). U kunt ze wel 
inschakelen, maar de waarden worden niet opgeslagen. Het scherm Muteren usergegevens kan 
worden geopend door het commando mut use <gebruiker-id> te typen of door op het scherm 

Usergegevens op de onderste werkbalk op de knop   Bewerken   te klikken. 
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mut use <gebruiker-id> 

 

Afb. 25 

 

4.3 Scherm ‘Info user’ 

BEHEERDERRECHTEN:  

Het raadplegen van het scherm Info user is uitsluitend toegestaan aan 
OCLC systeembeheerders 

 

Op het scherm Info user worden voortaan ook de namen van de beschikbare bestanden 
weergegeven. Hiertoe is in het Overzicht bestanden de nieuwe kolom Bestandsnaam 

toegevoegd (Afb. 26). Het scherm kan worden geopend met het commando 
inf use <gebruiker-id> <wachtwoord>. 

 

Bij Type ‘Eindgebruiker’ en 
‘Autologin’: selectievakjes 
geblokkeerd 
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inf use <gebruiker-id> <wachtwoord> 

 

Afb. 26 

 

4.4 Bevoegdheden en Parameters wijzigen: waarschuwingsberichten 

Bevoegdheden en parameters worden altijd gedeeld met de Groep waartoe de gebruiker behoort. 
Alle gebruikers binnen een bepaalde Groep hebben dus dezelfde bevoegdheden en parameters. 

4.4.1 Bevoegdheden wijzigen 

BEHEERDERRECHTEN: 

Het raadplegen en bewerken van bevoegdheden van gebruikersgroepen van de eigen instelling is 
voorbehouden aan professionele gebruikers (Type L) met de volgende beheerderrechten: 

 Instellingsbeheerder 
Raadplegen: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van de eigen instelling, inclusief 
alle ressorterende instituten 

Bewerken: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van de eigen instelling, inclusief alle 

ressorterende instituten, maar uitgezonderd de gebruikersgroep waartoe men zelf 
behoort. 

 Instituutsbeheerder 
Raadplegen: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van de eigen instelling, inclusief 
alle ressorterende instituten 

Bewerken: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van het eigen instituut, maar 
uitgezonderd de gebruikersgroep waartoe men zelf behoort en waartoe de 
instellingsbeheerders behoren. 

LET OP: het is geen enkele gebruiker toegestaan om de eigen bevoegdheden (inclusief van de 
gebruikersgroep waartoe men behoort) te bewerken! 

 

Kolom ‘Bestandsnaam’ 
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Op het scherm Bevoegdheden worden de bevoegdheden van een bepaalde gebruikersgroep 

weergegeven. Ze worden per gebruikersgroep voor elk bestand apart vastgelegd. U krijgt toegang 
tot de bevoegdheden van een gebruikersgroep via de gebruiker-id van een gebruiker in die groep. 
Een gebruiker kan zijn/haar eigen bevoegdheden voor het bestand waarop men heeft ingelogd wel 

bekijken maar niet wijzigen. Het is uitsluitend toegestaan om de bevoegdheden te wijzigen van 
een gebruikersgroep waartoe men zelf niet behoort. 

t bev Bevoegdheden van eigen gebruikersgroep raadplegen 

t bev <gebruiker-id> Bevoegdheden van gebruikersgroep van <gebruiker-id> raadplegen 

mut bev <gebruiker-id> Bevoegdheden van gebruikersgroep van <gebruiker-id> wijzigen 

 

Het scherm Muteren bevoegdheden kan worden geopend door het commando 

mut bev <gebruiker-id> te typen of door op het scherm Bevoegdheden op de onderste 

werkbalk op de knop   Bewerken   te klikken. 

Als een instellings- of instituutsbeheerder de bevoegdheden van een individuele user wijzigt, 
gelden deze wijzigingen altijd voor de gehele groep waartoe de user behoort. Tot nu toe was dit 
echter niet duidelijk. Daarom wordt in CBS 6.0, zodra het scherm Muteren bevoegdheden wordt 

geopend, het volgende waarschuwingsbericht weergegeven (Afb. 27): 

 

Als de groep uit slechts een persoon bestaat, wordt dit bericht niet weergegeven. 

 

Let op: wijzigingen zijn van toepassing op alle <aantal> gebruikers in groep <groep>! 
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mut bev <gebruiker-id> 

 

Afb. 27 

 

4.4.2 Parameters wijzigen 

RECHTEN: 

Elke professionele gebruiker kan uitsluitend zijn/haar eigen parameters raadplegen en wijzigen. 

 

Op het scherm Parameters worden de defaultinstellingen weergegeven, die van toepassing zijn 
bij zoeken, scannen en presenteren. Ze worden per gebruikersgroep voor elk bestand apart 
vastgelegd. Elke gebruiker kan zijn/haar eigen parameters voor het bestand waarop men heeft 
ingelogd bekijken en wijzigen. 

Als een gebruiker zijn/haar eigen parameters permanent wijzigt, geldt deze wijziging eveneens 
voor de gehele groep. De parameters permanent wijzigen wil zeggen dat de wijzigingen na het 
uitloggen uit WinIBW geldig blijven. Ook tijdens deze procedure wordt nu een waarschuwing 

gegeven. De parameters (permanent) wijzigen kan op de volgende manier: 

1. Open het scherm Instellen parameters door het commando mut par te typen of door op 

het scherm Parameters [t par] op de onderste werkbalk op de knop   Bewerken   te 

klikken. 

Waarschuwingsbericht 
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2. Pas de gewenste parameter(s) aan en sla de wijzigingen op door op de onderste werkbalk 

op   Enter   te klikken.  

3. Het scherm Parameters wordt geopend en de volgende bevestigende melding wordt 
weergegeven: 

 

De wijzigingen zijn slechts geldig gedurende de huidige sessie; als u opnieuw in WinIBW 
inlogt zijn de defaultinstellingen weer geldig. 

4. Als u de wijzigingen permanent wilt opslaan, klikt u op de onderste werkbalk op 

  Bewaren   of typt u het commando bew par. 

5. Het scherm Bewaren parameters wordt geopend (Afb. 28). Er wordt een 
waarschuwingsbericht weergegeven en bovendien wordt u verzocht om uw keuze te 

bevestigen door op de onderste werkbalk op   Enter   te klikken: 

 

 

Afb. 28 

Druk op ENTER als u deze gegevens echt wilt bewaren. 

Let op: wijzigingen zijn van toepassing op alle <aantal> gebruikers in groep <groep>! 

 

OK 

 Bevestigingsverzoek 
 Waarschuwingsbericht 
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Als de groep uit slechts een persoon bestaat, worden deze berichten niet weergegeven. 

6. Nadat u op   Enter   hebt geklikt wordt de volgende melding weergegeven: 

 

 

De parameters zijn bewaard 





Support 
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De volgende OCLC product- en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken of dienstmerken 
van OCLC, Inc.: OCLC en WorldCat. Daarnaast zijn het OCLC beeldmerk en de slogan ‘The 

World’s Libraries. Connected.’ dienstmerken van OCLC. CBS, PiCarta, GGC, NCC/IBL en WinIBW 
zijn handelsmerken van OCLC B.V. Product- en dienstnamen van derden zijn handelsmerken of 

dienstmerken van hun respectieve eigenaren.  

Indien nodig, geeft OCLC toestemming voor fotokopiëren van deze publicatie. 

Productcode:  

MAN_CBS4_NCC/IBL_ 
Versie 6.0 
1111, OCLC B.V. 

 

mailto:support-nl@oclc.org

