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1. Algemeen 

[Terug naar de inhoud] 

Usernummers van eindgebruikers hebben twee belangrijke relaties. Een relatie naar een 
instellingsnummer en een relatie naar een groep.  

De bevoegdheden over de eindgebruikers worden daardoor ook gedeeld door enerzijds 
groepsbeheerders en anderzijds instelling/instituutsbeheerders.  

Het invoeren, muteren en inspecteren van usernummers voor eindgebruikers is een 
bevoegdheid van de groepsbeheerder.  

Daarnaast is het inspecteren van eindgebruikers ook toegestaan aan instellingsbeheerders en 
instituutsbeheerders. Voorwaarde is in dat geval wel dat de te inspecteren 
eindgebruikernummers geregistreerd zijn onder het instelling/instituutsnummer van de 
betreffende beheerder. 

Het muteren van wachtwoorden van eindgebruikers is toegestaan aan de groepsbeheerder.  

Eindgebruikernummers kunnen niet verwijderd worden. "Login toegestaan" kan afgezet 
worden. Dit verhindert echter niet dat eindgebruikers vanaf de werkplek kunnen blijven 
zoeken indien daar gebruik gemaakt wordt van een automatische inlog op basis van IP-adres. 



De deposito's van eindgebruikers kunnen geblokkeerd worden. Het indienen van aanvragen 
kan op die manier worden stopgezet. Tevens kan het wachtwoord gewijzigd worden, zodat 
de eindgebruiker 'herbruikt' kan worden.  

2. Groepsidentificatie en eindgebruikerbevoegdheden 

[Terug naar de inhoud] 

Iedere gebruiker is gekoppeld aan een instelling/instituut. Die koppeling wordt bij 
eindgebruikers gebruikt voor het afleveradres van boeken, voor de vaststelling van het IBL-
tarief en voor statistische doeleinden.  

Daarnaast heeft een gebruiker een groepsidentificatie. De groepsidentiteit bepaalt de 
gebruikerbevoegdheden binnen het systeem. Daaronder vallen de bevoegdheden die een 
gebruiker heeft binnen een bepaald bestand, maar ook de bestanden waartoe de gebruiker 
toegang heeft. De groepsidentiteit wordt door Pica vastgesteld, de bevoegdheden door de 
groepsbeheerder. Voor eindgebruikers is de groepsidentificatie in het algemeen het OBN-
usernummer.  

Het groepsnummer (en de kanalengroep) worden bij het invoeren van eindgebruikers 
gehaald uit het bibliotheekprofiel van de instelling waaronder de eindgebruiker wordt 
geregistreerd. 



3. Het userrecord 

[Terug naar de inhoud] 

Een ingevoerd userrecord ziet er als volgt uit (commando T USE):  

 

Toelichting bij het userrecord: 

Groep 

Ieder gebruikernummer is gekoppeld aan een groep. Iedere groep heeft een eigen 
groepsidentificatie.  
Bevoegdheden, bestandstoegang, kanalenregistratie e.d. zijn gekoppeld aan de groep, niet aan 
het gebruikernummer.  
De groep staat los van het instelling/instituutsnummer.  

User-id 

Het usernummer van de eindgebruiker. Maximale lengte: 16 posities. Het usernummer kan 
bestaan uit letters en cijfers. Hoofd- en kleine letters zijn van belang! Het user-id dient uniek 
te zijn. 

Naam 

Naam van de gebruiker. Wordt op dit moment door het systeem gebruikt binnen Picamail. 
Dit is een functie voor bibliotheekmedewerkers, niet voor eindgebruikers.  



Bibliotheek 

Naast de koppeling aan een groep zijn gebruikernummers ook gekoppeld aan een 
instelling/instituut. Deze koppeling wordt gebruikt voor statistische doeleinden, het ophalen 
van het afleveradres voor boeken en voor de berekening van de IBL-kosten. Deze 
berekening wordt gedaan aan de hand van de IBL-tarieven van de instelling waar de 
eindgebruiker bij is geregistreerd. 

Taalcode 

Taalcode voor te gebruiken schermteksten:  
NE = Nederlands, EN = Engels, DU = Duits, FR = Frans 

Voorkeursdatabase 

Gebruikers kunnen hier een bestandsaanduiding aangeven die ervoor zorgt dat de gebruiker 
na het inloggen altijd in het specifiek opgegeven bestand terecht komt.  

Identificatieplicht 

Indien de inhoud ongelijk is aan "N" moet de gebruiker zich identificeren bij het indienen van 
een IBL-aanvraag. Bij het online invoeren van usernummers staat hier altijd een "*". 
Dit is verplicht. 

Login toegestaan 

Per gebruiker kan ingesteld worden of de gebruiker zelf mag inloggen. Dit is niet van 
toepassing wanneer gebruikers vanaf de werkplek op basis van IP-nummer automatisch 
worden ingelogd. Bij gebruikers die bijvoorbeeld vanaf thuis rechtstreeks naar de NCC 
willen, zal in dit veld een "J" moeten staan.  

Systeembeheerder 

Hoogste bevoegdheidsgraad. Systeembeheerder mag alle online commando's gebruiken. Dit 
is een bevoegdheid van Pica. 

Instellingsbeheerder 

Instellingsbeheerders mogen alle usernummers binnen de instelling invoeren en muteren.  

Instituutsbeheerders 

Instituutsbeheerders mogen alle usernummers binnen het eigen instituut (= subinstelling) 
invoeren en muteren. 

CC houder 

CC houders mogen als overkoepelend orgaan mutaties verrichten voor de aangesloten 
instellingen.  



Picamailberichten 

Aanduiding of de gebruiker Picamail mag gebruiken. Dit geldt alleen voor catalogiserende 
instellingen. 

Kanaal 

Aanduiding bij welke kanalengroep een eindgebruiker hoort. Dit veld is alleen gevuld bij 
eindgebruikers. 

Laatste login 

Laatste login van de gebruiker. 

Laatst gewijzigd op 

Datum en tijdstip van laatste wijziging. 

Commentaar 

Gelegenheid om commentaar in te vullen. 

N.B. 
Het wachtwoord is in het IBL-systeem niet raadpleegbaar! Dit geldt dus ook voor 
eindgebruikers.  

4. Invoeren van een userrecord 

[Terug naar de inhoud] 

Commando: 

INV USE <usernummer> 

>>  Het invulscherm verschijnt; een aantal velden worden door het systeem al van te voren 
ingevuld. 

N.B. 
Opgave van een usernummer in het muteercommando is verplicht!  



 

 
Toelichting bij de belangrijkste onderdelen (zie ook hoofdstuk 3 voor de algemene 
toelichting): 

User 

De inhoud wordt gekopieerd uit het eerder opgegeven commando. 

Naam 

Invullen van een naam is verplicht. Vooralsnog wordt hiervan bij eindgebruikers geen gebruik 
gemaakt. 

Wachtwoord 

Het systeem maakt automatisch een wachtwoord aan. Dit kan worden aangepast. Na 
ENTER is het wachtwoord niet meer zichtbaar of raadpleegbaar. 
Tot het moment dat de eindgebruiker heeft ingelogd kan een "bonnetje" geprint worden 
waarop het usernummer en wachtwoord worden afgedrukt. 



Bibliotheek 

Hier wordt door het systeem het instelling/instituutsnummer van degene die het 
eindgebruikernummer invoert, neergezet. Het instituutsnummer kan gewijzigd worden.  
Het bibliotheeknummer is bepalend voor de IBL-tarieven, het afleveradres voor de boeken 
en allerlei systeemoverzichten.  

5. Muteren van een userrecord 

[Terug naar de inhoud]  

Commando: 

MUT USE <usernummer> 

Het mutatiescherm verschijnt en de gewenste velden kunnen gemuteerd worden. Opgave 
van een usernummer is verplicht!  

 

N.B. 

Ook user-id en instituutsaanduiding kunnen nu gewijzigd worden !!!  

Waarschuwing! 

Het wijzigen van de instituutsaanduiding kan echter wel gevolgen hebben voor de IBL-
statistiek en voor de afrekening van IBL-kosten!  



Wijzigen van de instituutsaanduiding kan uitsluitend zonder gevolgen voor de financiën 
wanneer er geen aanvragen van de betreffende gebruiker in het IBL-systeem circuleren.  

N.B. 

Het wachtwoord is niet te raadplegen en niet op deze manier te wijzigen.  
Zie hoofdstuk 6.  

6. Muteren eindgebruikerwachtwoord 

[Terug naar de inhoud] 

Groepsbeheerders kunnen wachtwoorden van eindgebruikers niet meer terugzoeken. Het is 
wel mogelijk een nieuw wachtwoord uit te delen.  

Dit kan door bij het "oude wachtwoord" het eigen groepsbeheerders-wachtwoord te 
gebruiken.  

Procedure: 

MUT PAS <usernummer> 

>>  Het mutatie-scherm verschijnt. Vul nu bij "oude wachtwoord" het eigen wachtwoord in 
en vervolgens 2x het nieuwe wachtwoord en druk op ENTER. 

Afb. 4: muteer wachtwoord 

 



 

7. Inspectie eindgebruikers 

[Terug naar de inhoud]  

Commando: 

TOO USE [gebruikernummer] [BIB <instellingsnummer>]  

TOO USE [gebruikernummer] [GRO <groepsnummer>] 

Eindgebruikers kunnen gezocht worden op gebruikernummer, groepsnummer of 
instellingsnummer. 

Instellingsnummer en groepsnummer kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.  

Na invoeren van het commando verschijnt een korte presentatie.  

Terugbladeren kan door aan het commando "TER" toe te voegen. Vanaf de opgegeven 
eindgebruiker wordt dan terug gebladerd.  

Opgave van bibliotheek of groepsnummer is in dat geval wel verplicht.  

Commando: 

TOO USE 123456 GRO 1234 TER 

Wanneer bij het inspecteren van eindgebruikers niet geselecteerd wordt op groep, maar op 
instellingsnummer, verschijnen in het overzicht ook usernummers van 
bibliotheekmedewerkers!  

Laatste bewerkingsdatum: 20-03-2002 
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