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EEN STERKE BASIS VOOR DE 

TOEKOMST



De meest geavanceerde 

technologische infrastructuur 

voor alle bibliotheken.



Snel

Flexibel

Beschikbaar

Schalend

Een sterke basis voor de toekomst



WORLDCAT DISCOVERY



Discovery

in 

Nederland



Gebruiker:

Layout en

gebruiksgemak

Functionaliteit:

Verbetering en 

toevoegingen

Innovatie:
De beste

zoekresultaten

Drie focusgebieden



• Bedoelde u? suggesties

• Nieuw algoritme voor zoeken & relevantie

• Eenvoudig meerdere edities en formaten inzien

• Sneller inzicht in de beschikbaarheid van materialen

• Vertaling sterk verbeterd dankzij NL gebruikersgroep

• Persoonlijke lijsten

• Verbeteringen aan course reserves

• Feedback formulier ( zowel aan bibliotheek als OCLC)

Het afgelopen jaar



Het nieuwe zoekalgoritme
1. Datum

Het nieuwe alleen relevantie algoritme legt meer nadruk op nieuwe materialen. 

2. Titel

Er wordt meer gewicht gegeven aan de titel binnen het algoritme. 

3. Auteur

Er wordt meer gewicht gegeven aan de auteur binnen het algoritme 

4. Wereldwijd bezit

Hoeveel bibliotheken wereldwijd een materiaal in bezit hebben wordt minder zwaar 
meegewogen. Op deze manier komen oudere materialen, die wel bij veel bibliotheken in 
bezit zijn, minder hoog in de zoekresultaten. 



De komende tijd

Bedoelde u? suggesties

Betere 

artikelpresentatie

Verbeterde weergave 

edities

Nog makkelijker recent 

materiaal vinden

Zoekrelevantie 

verbeteren

User Interface 

aanpassingen

Zoekrelevantie

verbeteren

Nog meer 

citeermogelijkheden



Onderzoek naar wat gebruikers willen



Zoekgedrag van eindgebruikers

Relevante zoekresultaten moeten op de eerste pagina
gepresenteerd worden

80% van de clicks in de top 6

40% op de #1 hit



Bekende titel
43%

Overig / 
onderwerp

49%

Naam
8%

5 woorden / zoekopdracht

7 karakters / woord

Zoekgedrag van eindgebruikers

Zoekopdrachten zijn
complex en gevarieerd



Wat wil de eindgebruiker?
• Gemakkelijk in het gebruik

• Volgt wat andere veelgebruikte websites doen



Gemak is een centraal thema…

• “Gebruikers willen bibliotheeksytemen die net zo 
gemakkelijk in het gebruik zijn als Google”

• “Een Discovery-interface moet bekend voorkomen, 
zodat het lijkt op andere bekende websites”

• “Eindgebruikers hebben geen geduld om zaken uit te 
puzzelen”



KNOWLEDGE BASE EN 

COLLECTION MANAGER



Bibliotheken hebben

Collection manager 

gebruikt om gedurende

één jaar 1.1 Miljard

records te ontvangen!

4.674 Bibliotheken

gebruiken nu

Collection Manager 

Gebruik Collection Manager



Groei van de knowledge base

• Bijna 250 nieuwe providers toegevoegd

• 1.400+ nieuwe collecties



De knowledge base in cijfers

• 29 miljoen records 

• 15.756 content collecties

• 6.218 providers



Nederlandse content



Open Access
• 3.7 miljoen OA records van 69 providers in de 

knowledge base

• DOAB, DOAJ, Knowledge Unlatched, CAIRN 

• Nog meer providers die OA collecties aanbieden

• Getekende overeenkomst met 1Science (oafinder)
meer dan 16M+ documenten



Automatisch collectiebeheer

oc.lc/autoload

Coming soon:



Cooperatief collectiebeheer



Bijdragen vanuit Nederland



Bijdragen vanuit Nederland



Bijdragen vanuit Nederland



De komende tijd

Meer providers voor 

automatisch 

collectiebeheer

Verbeteringen aan het 

cooperatief 

collectiebeheer

Meer flexibiliteit in de 

volgorde van full-tekst 

links

Export opties worden 

verder uitgebreid



CATALOGISEREN



Een jubileum!

English
142 million

German
47 million

French
34 million

Spanish
17 million

Chinese
11 million

Italian
8.2 million

Dutch
6.3 million

Japanese
10 million

Russian
5.4 million

Polish
4.4 million

Danish
3.4 million

Swedish
4.7 million



WorldCat vandaag



Cooperatief catalogiseren

• Vorig jaar zijn meer dan 17 miljoen records ontleend uit 
WorldCat

• Dit heeft bibliotheken ongeveer 3 miljoen uur bespaard 
(10 minuten werk per titel)

Dat is meer dan 340 jaar!



WorldCat naar GGC

• Titels van bibliotheken die rechtstreeks in WorldCat 
catalogiseren worden nu automatisch 
gesynchroniseerd naar het GGC.



LICENSE MANAGER



Het afgelopen jaar

• 127 gedeelde licentie templates beschikbaar 
gesteld door bibliotheken

• Licenties delen binnen een consortium



De komende tijd

Meer mogelijkheden 

COUNTER rapportages

Perpetual Access 

toegang vastleggen

Privé templates

Post-cancellation

toegang vastleggen

Licenties exporteren 

naar Excel

Meer integratie tussen 

uitgeverbeheer en 

License Manager

Integratie Acquisitie, 

knowledge base en 

License Manager

Direct overzicht van 

gebruiksgegevens



CIRCULATIE EN PRINT



Together we have built the fastest growing 

library services platform in the world!



De komende tijd

Verbeterde 

mogelijkheden 

voor boetes

Stroomlijnen check-out 

proces

Verbeteren van de zelf-

service mogelijkheden 

voor eindgebruikers





ACQUISITIE



De komende tijd

Offerte opvragen bij een 

leverancier

Meer mogelijkheden 

voor het plaatsen van 

notities

Verbeteren workflow 

voor series en 

abonnementen

Meer mogelijkheden 

voor het bijwerken van 

orders



COMMUNITY CENTER



oc.lc/community
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