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Deze NCC/IBL Handleiding voor Verstrekkers is bijgewerkt tot en met CBS4 versie 4.1. De 
onderdelen die zijn toegevoegd of gewijzigd sinds CBS4 versie 4.0 (productiedatum 20 mei 
2008) en 4.1 (productiedatum 13 oktober 2008) zijn paars gearceerd. 
 

 
De afbeeldingen in deze Handleiding zijn schermafdrukken van WinIBW3. 
 
Aan het eind van elk hoofdstuk is een tabel opgenomen met de commando’s die in dat 
hoofdstuk zijn behandeld. Hierin kunt u het volledige commando vinden, de mnemonic 
(drieletterwoord dat makkelijk te onthouden is) en – indien van toepassing – de verkorte variant 
van één positie. De commando’s kunnen zowel in hoofdletters als in kleine letters worden 
ingetypt. 
Betekenis van de haakjes: 

< > definieert een onderdeel van een commando 
[ ]   optioneel onderdeel van een commando 
( )   herhaalbaar onderdeel, gescheiden door spaties 

Betekenis van de verticale streep: 
|     of 

 

 

 
Gerelateerde handleidingen: 
 
 NCC/IBL Handleiding voor Verstrekkers  
 NCC/IBL Handleiding Eindgebruikeradministratie 
 
 Handleidingen WinIBW2 en WinIBW3 (zodra beschikbaar) 
 

 

 
Contact 

Voor ondersteuning van het gebruik van OCLC producten en diensten kunt u contact opnemen 
met de Servicedesk: 
 

E support-nl@oclc.org 

T 071 524 66 00 

F 071 522 31 19 

P Postbus 876, 2300 AW  Leiden 

W http://www.oclc.org 

 
De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.  
 
 

 
 
© 2008 OCLC B.V. 

mailto:support-nl@oclc.org
http://www.oclc.org/
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1 Inleiding 

 
Deze handleiding is bedoeld voor instellingen die deelnemen aan het NCC/IBL-systeem als 
verstrekker.  
 
Er is vooral informatie opgenomen die niet te vinden is in de NCC/IBL Handleiding voor 
Indieners. Deze handleiding bevat daarom geen aparte lijst van gebruikte begrippen. In deze 
handleiding is ook niet opgenomen het algemene en IBL-bibliotheekprofiel. Wel zijn opgenomen 
de bibliotheekprofielen voor kopie- en leenverstrekkingen.  
 
Het hoofdstuk over het selecteren van aanvragen is bijna hetzelfde als in de Handleiding voor 
Indieners. Er zijn echter enkele kleine, maar belangrijke verschillen op grond waarvan deze 
informatie ook in deze handleiding is opgenomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het 
onderscheid tussen ‘ingediend’ en ‘ontvangen’ en om het onderscheid tussen ‘actieve’ en 
‘afgehandelde’ aanvragen bij indieners. Voor verstrekkers wordt het verschil besproken tussen 
‘nieuwe’ aanvragen en aanvragen die ‘in behandeling’ zijn.  
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2 Printen van bonnen 

 
2.1 Algemeen 
 
Er zijn twee soorten IBL-bonnen: ‘standaard’ IBL-bonnen die in de commandoregel aangeduid 
worden met de term bon en compacte IBL-bonnen die in de commandoregel worden aangeduid 
met de term com.  
Op de ‘standaard’ aanvraagbon staat bovenaan het aanvraagnummer vermeld, gevolgd door 
o.a. titelgegevens, aanvragergegevens, afleveradres en factuuradres (Afb. 3). De compacte bon 
bevat alle gegevens die ook op de standaard IBL-bon staan, maar dan zonder lay-out en met 
enkel veldcodes. Deze compacte bon is bedoeld voor verwerking in lokale systemen en het 
maken van eigen IBL-bonnen.  
 
Het printen van de bonnen gaat in twee stappen:  
1. Selecteren van de aanvragen  
2. Printen van de bonnen 
Het is ook mogelijk om de bonnen naar een bestand te downloaden. 
 
Het selecteren van ontvangen of beantwoorde aanvragen kan met behulp van een 
selectiescherm of met commando’s. Bij het selecteren kunnen o.a. de volgende selectiecriteria 
opgegeven worden:  
 instellingsnummer  
 datum  
 leen | kopie  
 spoed | normaal  
 coöperatiecode  
 
Het gebruik van de selectiecriteria wordt toegelicht in hoofdstuk 7. 
 
In dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat het het meest gebruikelijk is dat iedere dag de 
nieuwe aanvragen worden geselecteerd en daarvan de standaard IBL-bonnen worden geprint 
of gedownload. 
 
Door het printen of downloaden van de bonnen wijzigt de status van de aanvraag van ‘nieuw’ 
naar ‘in behandeling’. Als de verstrekkende bibliotheek gebruik maakt van de gateway is de 
aanvraag bij ontvangst gelijk ‘in behandeling’. Indien gewenst kunnen ook bonnen geprint of 
gedownload worden van aanvragen die al in behandeling zijn. Aanvragen die in behandeling 
zijn, kunnen worden geselecteerd met behulp van het selectiescherm (Afb. 8). Ook is het 
mogelijk om de status in het selectiecommando op te geven.  
 
Nadat een aanvraag positief is beantwoord in het IBL-systeem verandert de status van ‘actief’ in 
‘afgehandeld’.  
Als een aanvraag door de eerste kandidaat negatief is beantwoord wordt deze als nieuwe 
aanvraag doorgeplaatst naar de volgende kandidaat-verstrekker. Als de hele kandidatenlijst 
doorlopen is en ook de laatste kandidaat-verstrekker het gewenste document niet kan leveren, 
wordt de indiener door middel van een e-mail geïnformeerd over de negatieve honorering (Afb. 
1). Deze e-mail wordt ook wel ‘resultaat e-mail’ genoemd en is in plaats gekomen van de 
zogenoemde ‘resultaatbon, een aparte bon die in het verleden bij negatief resultaat werd 
verzonden. Als ook de laatste kandidaat negatief heeft geantwoord krijgt de aanvraag de status 
‘afgehandeld’.  
Voorwaarde voor het ontvangen van een e-mail bij negatieve honorering is dat de indiener in 
het IBL-Bibliotheekprofiel het betreffende selectievakje heeft ingeschakeld. Voor verdere 
informatie over e-mailnotificatie voor indieners, zie NCC/IBL Handleiding voor Indieners. 
 
Van eenmaal (positief of negatief) beantwoorde IBL-aanvragen kunnen door de dan inmiddels 
‘vorige’ verstrekker géén IBL-bonnen meer geprint of gedownload worden. Aanvragen kunnen 
echter altijd op aanvraagnummer worden teruggezocht en (bijvoorbeeld in de lange presentatie) 
geprint of gedownload.  
 



 

 6 

 

 

Afb. 1 Voorbeeld van e-mail bij negatieve honorering van een leenaanvraag, inclusief commentaar 

 
2.2 Selecteren van aanvragen en printen of downloaden van IBL-bonnen  
 
Alvorens een of meerdere bonnen te printen of te downloaden, moet u de ontvangen aanvragen 
selecteren. Dit kan met behulp van het selectiescherm of met het selecteercommando sel. 
 
Voor het selecteren van nieuwe aanvragen die nog niet in behandeling zijn genomen gebruikt u 
het commando nie. Voor het selecteren van ontvangen aanvragen die al in behandeling zijn 
genomen, voorheen ‘oude’ aanvragen genoemd, gebruikt u het commando oud. 
 
Na uitvoering van het selecteercommando maakt het systeem een set van de geselecteerde 
aanvragen, die vervolgens geprint of gedownload kunnen worden. De geselecteerde aanvragen 
worden op het scherm gepresenteerd in de korte presentatie (Afb. 2).  
 
U print bonnen van deze set met het pri commando. U downloadt bonnen van deze set met het 
dow commando.  
 
Commando: sel ont nie 

sel ont oud 
p aan 1- bon  
d aan 1- bon  
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Toelichting 
Na het gebruik van het selecteercommando, wordt/ worden de aanvraag/ aanvragen bewaard in 
een set. Er is altijd maximaal één set met IBL-aanvragen.  
 
Wilt u de set nogmaals gebruiken dan kunt u de inhoud opnieuw tonen | printen | downloaden 
met hetzelfde commando t | p | d aan <reeks> bon  
Bij <reeks> moet u het regelnummer opgeven, niet het aanvraagnummer. Wilt u de hele set 
printen, dan kunt u gebruik maken van het koppelteken ‘1-’.  
 
De set aanvragen is niet zichtbaar in het geschiedenisscherm. Daar worden alleen titelsets 
gepresenteerd. 
 
Na een volgend selecteercommando wordt de bestaande set overschreven. Zolang u het 
tooncommando laat volgen door de tekst aan, blijft de set gehandhaafd. Laat u het 
tooncommando volgen door een specifiek aanvraagnummer, dan wordt een nieuwe set 
gecreëerd met die ene aanvraag en is de vorige set overschreven.  
 
Wilt u slechts één specifieke aanvraagbon printen of downloaden, dan hoeft u de aanvraag niet 
eerst te selecteren, maar kunt u, indien het aanvraagnummer bekend is, direct het print- of 
downloadcommando geven. Ook dan wordt een reeds aanwezige set aanvragen overschreven 
en ontstaat een nieuwe set met slechts die ene aanvraag.  
Commando: p <aanvraagnummer> bon 

d <aanvraagnummer> bon 
 
Als de aanvraag nog op het scherm wordt getoond: 

p a* bon 
d a* bon 

 
 
2.3 Overzicht ‘korte presentatie van ontvangen aanvragen’ 
 
De geselecteerde aanvragen worden op het scherm gepresenteerd in de korte presentatie (Afb. 
2). 
 

 

Afb. 2 Korte presentatie van ontvangen aanvragen van instelling 3 (KB Den Haag), die nog niet in 
behandeling zijn 
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Betekenis van de kolommen: 
 

Nr. Regelnummer binnen de set. Dit nummer kan worden gebruikt in 
het toon-, print- of downloadcommando. 

Aanvraagnr. Aanvraagnummer 

Ingediend Datum waarop de aanvraag is ingediend 

T[ype] Type leenvorm: K Kopie | L Leen 

A[ctief] Is de aanvraag actief? J Ja | N Nee 

S[poed] Is de aanvraag een spoedaanvraag? J Ja | N Nee 

Aanvrager Instellingsnummer van de aanvrager. 
Als hier een instellingsnummer tussen haken staat, dan betreft het 
de WSF-eindgebruikercoördinator.  
Voorbeeld: 0287/2500 (0066) 

Verstrekker Instellingsnummer van de vertrekkende bibliotheek waar de 
aanvraag op dit moment staat. 

Resultaat + Positief | - Negatief | <leeg> n.v.t. 

Onderlinge verrekening Y Ja | N Nee | <leeg> n.v.t. 

Kosten Bibl. Kosten voor rekening van de bibliotheek. 

Kosten Gebr. Kosten voor rekening van de eindgebruiker. 

Indiener Instellingsnummer van de indiener. 

 
 
2.4 De IBL-bon 
 
De IBL-bon bevat gegevens die nodig zijn voor de verstrekking van het gevraagde document. 
 
Op de bon worden apart vermeld Afleveradres post en Factuuradres. Wanneer in het 
Factuuradres de aanduiding ‘Clearing House’ staat, dan moet er geen rekening worden 
gestuurd. In dat geval is bij Stuur rekening ‘Nee’ ingevuld. 
 
Indien het een aanvraag van een eindgebruiker betreft, staat in het veld Eindgebruiker de 
usernaam/nummer van de eindgebruiker.  
 
Een overzicht van de verschillende velden op de ‘standaard’ bon is te vinden in Bijlage I en 
Bijlage II.  
 
Een overzicht van de betekenis van de verschillende velden op de compacte bon is te vinden in 
Bijlage III.  
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Afb. 3 Voorbeeld van een ‘standaard’ bon van een leenaanvraag. 

 



 

 10 

 

Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- bon bon  

c com compact  

-- sel selecteer  

-- ont ontvangen  

n nie nieuwe  

o oud oude  

p pri print  

d dow download  

aa aan aanvragen  

Structuur Omschrijving 

sel ont [nie|oud] Selecteer de ontvangen [‘nieuwe’ of ‘oude’] IBL-
aanvragen. 

pri <aanvraagnummer> [bon|com] Print van één specifieke IBL-aanvraag [een 
‘standaard’ bon of compacte bon]. 

pri aan [<reeks>] [bon|com] Print van [een selectie] IBL-aanvragen [‘standaard’ 
bonnen of compacte bonnen]. 

dow aan [<reeks>] [bon|com] Download van [een selectie] IBL-aanvragen 
[‘standaard’ bonnen of compacte bonnen]. 
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3 Spoedaanvragen 

Spoedaanvragen kunnen zowel met behulp van het selecteercommando worden geselecteerd 
als met behulp van het selectiescherm (voor het selectiescherm zie paragraaf  7.4). 
 
Spoedaanvragen kunnen betrekking hebben op kopieaanvragen, maar ook op leenaanvragen. 
In het selecteercommando kan hiermee rekening gehouden worden. Spoedbonnen kunnen 
zowel als standaard IBL-bon of als compacte bon worden geprint. Bij de standaard bon wordt 
de tekst **SPOED** in de rechter bovenhoek geprint (Afb. 4).  
 
In het IBL-systeem staat de spoedstatus in principe los van de leveringswijze en beide 
parameters kunnen ook apart door de aanvrager ingediend worden. Het resultaat daarvan kan 
zijn dat aanvragers een spoedkopie aanvragen die via de post geleverd moet worden, 
elektronisch geleverd moet worden of via de fax.  
 
Over de bij de verschillende leveringswijzen behorende leveringsvoorwaarden zijn met de 
verstrekkers afspraken gemaakt door OCLC.  
 
Alvorens de spoedbonnen geprint of gedownload kunnen worden, moeten de aanvragen 
worden geselecteerd met het selecteercommando sel. 
 
Na uitvoering van het selecteercommando maakt het systeem een set van de geselecteerde 
aanvragen, die vervolgens geprint of gedownload kunnen worden.  
 
Commando’s:  

1. sel ont nie kop spo 
2. p aan 1- bon of d aan 1- bon 

 
Toelichting 
Bij het selecteren van spoedaanvragen kunt u gebruik maken van een selectie op datum. Het 
gebruik van de datum in het selectiecommando wordt beschreven in hoofdstuk 7. 
 
Na het tonen | printen | downloaden van één specifieke IBL-aanvraag, maar ook na het gebruik 
van het selecteercommando, word(t)(en) de aanvra(a)g(en) bewaard in een set. Er is altijd maar 
één set met IBL-aanvragen.  
 
Voor meer informatie over het gebruik van de aanvragenset, zie de toelichting bij het printen en 
downloaden van bonnen in paragraaf 2.2. 
 

 

Afb. 4 Standaard bon van een spoedaanvraag (bovenste gedeelte) 
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Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- sel selecteer  

-- ont ontvangen  

n nie nieuwe  

k kop kopie  

-- spo spoed  

p pri print  

aa aan aanvragen  

-- bon bon  

Structuur Omschrijving 

sel ont [nie] [kop] [spo] Selecteer [de ‘nieuwe’] [spoedaanvragen] [voor 
kopieën], die zijn ontvangen. 

pri aan [<reeks>] [bon] Print [van een selectie] IBL-aanvragen [‘standaard’ 
bonnen]. 
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4 Rappelbonnen 

 
Wanneer een aanvraag te lang bij een bibliotheek blijft staan, wordt door het systeem een 
rappel aangemaakt. Het systeem zorgt er voor dat na het verstrijken van een volgende 
rappeltermijn een tweede rappel wordt aangemaakt, etc. De verstrekkende bibliotheek dient 
regelmatig zijn rappels te inspecteren.  
 
Voor rappelbonnen is een apart print- of downloadformaat beschikbaar, het rap-formaat. 
Rappelbonnen zijn bijna gelijk aan standaard IBL-aanvraagbonnen. De enige uitzondering is dat 
de naam ‘aanvraagbon’ vervangen is door **RAPPEL** (Afb. 5). 
 
Alvorens de rappelbonnen geprint of gedownload kunnen worden, moeten de rappels worden 
geselecteerd met het selecteercommando sel.  
 
Commando:  1. sel rap [<rappelnummer>]  

2. p aan 1- rap of d aan 1- rap 
 
Toelichting 
Indien geen nummer wordt opgegeven worden alle rappels, dus het 1

e
, 2

e
 enz. rappel geprint of 

gedownload. De rappelstatus wordt door het printen of downloaden gewijzigd. Rappels die 
geprint of gedownload zijn, kunnen dus, na selectie van andere aanvragen, niet meer getoond, 
geprint of gedownload worden!  
 

 

Afb. 5 Rappel bon (bovenste gedeelte) 

 
 
 
 

Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- sel selecteer  

-- rap rappels  

p pri print  

d dow download  

aa aan aanvragen  

Structuur Omschrijving 

sel rap [<rappelnummer>] Selecteer de rappels [met specifiek volgnummer] 

pri aan [<reeks>] [rap] Print [rappel]bonnen [voor een selectie] IBL-
aanvragen 

dow aan [<reeks>] [rap] Download [rappel]bonnen [voor een selectie] IBL-
aanvragen 
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5 Beantwoorden van aanvragen 

 
5.1 Antwoordformulier 
 
Aanvragen moeten door de verstrekker in het IBL-systeem worden afgemeld. Dit doet u door de 
betreffende aanvraag te beantwoorden. Hiervoor kan met het bea commando het scherm 
Beantwoorden IBL-aanvraag worden aangeroepen (Afb. 6): 
bea <aanvraagnummer> 
 
Ook kan het betreffende aanvraagnummer in de korte presentatie worden aangeklikt en 
vervolgens geeft u het commando bea. 
 

bea <aanvraagnummer> 

 

Afb. 6 Antwoordscherm 

Het antwoordformulier bestaat uit de volgende velden: 
 
Aanvraagnummer <aanvraagnummer> 
   
 
Antwoordcode  
Met behulp van een uitklapmenu kan uit de volgende antwoordcodes worden gekozen: 
 

Code Omschrijving Toelichting 

Positieve honorering: 

1 Origineel gestuurd Bij het positief honoreren van aanvragen (antwoordcode 1 of 
2) moet door de verstrekker het aantal geleverde eenheden 
(bladzijden of banden) worden vermeld.  

2 Kopie gestuurd 

3 Overig Code 3 wordt incidenteel gebruikt door bibliotheken als het 
gevraagde als zodanig niet geleverd kan worden, maar de 
aanvraag wel kan worden gehonoreerd in een andere vorm, 
bijvoorbeeld in vertaling. Beantwoording met code 3 wordt 
altijd gevolgd door een bericht aan de aanvrager. 
Antwoordcode 3 is een gratis levering.  

Negatieve honorering:  

4 Nog niet aanwezig  

5 Niet aanwezig  

6 Niet beschikbaar  

7 Uitgeleend  
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Code Omschrijving Toelichting 

8 Wordt niet uitgeleend  

9 Bibliografisch onjuist Code 9 wordt gebruikt als de aanvraaggegevens niet blijken 
te kloppen en het plaatsen van de aanvraag bij een volgende 
bibliotheek in de kandidatenlijst dus geen zin heeft. Na 
beantwoording met code 9, eventueel gevolgd door een kort 
commentaar, krijgt de aanvraag de status van een negatieve 
honorering. 

0 Bij de binder  

M Zoek Vermist; M niet hoofdlettergevoelig 

O Overig Kan niet geleverd worden; O niet hoofdlettergevoelig 

Optionele antwoordcodes 

R Ontvangen  

B Teruggestuurd  

C (I) Terugontvangen  

 
Toelichting optionele antwoordcodes: 
 
Als de verstrekkende bibliotheek de aanvraag positief heeft beantwoord zal deze het 
aangevraagde materiaal uitlenen of als kopie doen toekomen aan de aanvragende bibliotheek. 
Om het materiaal naderhand te kunnen lokaliseren zijn achtereenvolgens de volgende optionele 
antwoordcodes mogelijk: 
 

Pos. 
antw. 
code 

Omschrijving Optionele 
antwoord 
code(s) 

Omschrijving Standaard ISO 
IBL protocol 

1 Origineel 
gestuurd 

R Ontvangen (door aanvrager) Received 

  B Teruggestuurd (door aanvrager) Returned (back) 

  C (I) Terugontvangen (door verstrekker) Checked in 

2 Kopie gestuurd R Ontvangen (door aanvrager) Received 

3 Overige R Ontvangen (door aanvrager) Received 

 
Gebruik van deze antwoordcodes is niet verplicht. Het is mogelijk om één of twee codes over te 
slaan maar vanzelfsprekend wordt de volgorde van eerst R, dan B en tot slot C (I). 
aangehouden. 
 
De optionele antwoordcodes zijn alleen beschikbaar in het antwoordformulier, en kunnen dus 
niet in de commandoregel worden opgegeven.  
 
Verstrekkende bibliotheken kunnen met behulp van het formulier voor het selecteren van 
beantwoorde aanvragen (aangeroepen met het commando sel bea aan) zoeken op deze 
optionele antwoordcodes. Zie paragraaf 7.4.2. 
 
Voor informatie over de presentatie van de optionele antwoordcodes in de aanvraag, zie 
NCC/IBL Handleiding voor Indieners. 
 
Aantal bladzijden/banden 
Aantal eenheden (bladzijden of banden) dat wordt geleverd.  
 
Leveringswijze  
Met behulp van een uitklapmenu kan uit de volgende leveringswijzen worden gekozen: 
 

P Post 

E E-mail 
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F Fax 

T FTP actief 

V FTP passief 

U URL 

C Koerier 

X Geen 

 
Medium 
Mediumtype dat wordt geleverd. Met behulp van een uitklapmenu kan uit de volgende 
mediumtypen worden gekozen: 
 

Geen 

Geprint 

Fotokopie 

Microform 

Film of video 

Audio 

Machine leesbaar 

Overige 

 
Copyright? (J/N) 
Door het selectievakje in te schakelen kan de verstrekker aangeven dat er copyright rust op het 
uitgeleende materiaal. Alleen in gebruik bij de Franse bibliotheken. 
 
Lokale annotatie 
Op verzoek van de Franse en Duitse bibliotheken is het veld Lokale annotatie toegevoegd. 
Omdat het veld in Frankrijk en Duitsland voor verschillende doeleinden gebruikt zal worden 
heeft het deze naam gekregen. Voor de Nederlandse gebruikers is dit veld optioneel; het kan 
gevuld worden met vrije tekst (maximaal 32 posities). 

 
In de lange presentatie van de IBL-aanvraag wordt de ingevulde tekst getoond in de 
nieuwe kolom Lokale annotatie in de kandidatenlijst. 
In de gelabelde of u-presentatie wordt de ingevulde tekst rechtsonder in het scherm 
getoond in de kolom © / Lok. Ann. 
Als de IBL-aanvraag in de lange presentatie wordt geprint (pri <aanvraagnummer> lan), 
dan wordt het veld Lokale annotatie niet op de afdruk getoond. 
Wordt de IBL-aanvraag in de gelabelde of u-presentatie geprint (pri 
<aanvraagnummer> u), dan wordt het veld Lokale annotatie wel afgedrukt. 
 
In het Selectiescherm beantwoorde aanvragen kan op Lokale annotatie worden 
gezocht (zie paragraaf 7.4.2). 

 
Commentaar 
Bij iedere antwoordcode kan in het veld Commentaar vrije tekst worden ingevoerd (maximaal 
72 posities). Dit is optioneel. De tekst wordt bij de aanvraag opgeslagen en is zichtbaar in de 
lange en in de gelabelde of u-presentatie en in de e-mail bij negatief resultaat (‘resultaat e-
mail’). 

In de lange presentatie van de IBL-aanvraag wordt de tekst die bij Commentaar is 
ingevuld getoond in de kolom Toelichting in de kandidatenlijst. De Toelichting bij de 
Antwoordcode, die gewoonlijk in deze kolom wordt getoond, wordt nu overschreven 
door het ingevoerde commentaar. In de gelabelde of u-presentatie wordt het 
commentaar getoond in de kolom Commentaar. Ook als de IBL-aanvraag in de lange 
of in de gelabelde presentatie wordt geprint of gedownload, wordt het commentaar 
gepresenteerd. 
Alleen als er een e-mail met negatief resultaat wordt verzonden (‘resultaat e-mail’), 
wordt het commentaar in de e-mail vermeld. In de andere gevallen van e-mailnotificatie 
wordt het commentaar niet meegezonden. 
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Door het aanklikken van de ENTER-knop wordt het antwoord verzonden. 
 
In de meldingenbalk verschijnt een melding dat de aanvraag is beantwoord. 
 

 
 
5.2 Beantwoorden met commando’s 
 
Ook zonder gebruik te maken van het antwoordscherm kan een antwoord worden verzonden. 
Hiervoor gebruikt u het commando: 

bea <aanvraagnummer> <antwoordcode[/eenheden]>  
Voorbeeld:  

bea a123454678 5  
bea a234567890 2/8  
bea a345678901 1/1  

 
Alleen het aanvraagnummer en de antwoordcode volstaan; opgave van het aantal geleverde 
eenheden is niet verplicht. Geef ENTER om het antwoord te versturen.  
 
 
5.3 Corrigeren van een foutieve antwoordcode 
 
Bij foutieve beantwoording van een IBL aanvraag kan de verstrekkende bibliotheek met behulp 
van de correctiemodule een onjuiste antwoordcode en – indien van toepassing – ook de 
leveringswijze corrigeren. De module zorgt in voorkomende gevallen voor aanpassingen van 
het deposito of in de onderlinge verrekening. 
 
Het scherm om een foutief beantwoorde aanvraag te corrigeren (Afb. 7) kan worden 
aangeroepen met het commando:  
cor a* (indien de aanvraag reeds getoond wordt op het scherm) of  
cor <aanvraagnummer>. 
 

cor <aanvraagnummer>. 

 

Afb. 7 Scherm Wijzigen IBL antwoord 

 
Het scherm is opgebouwd uit twee kolommen, Huidig IBL antwoord (links) en Nieuw IBL 
antwoord (rechts).  
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De rechter kolom bevat muteerbare velden voor het nieuwe IBL antwoord. Hier kan de 
gewenste (nieuwe) IBL antwoordcode worden ingevuld. 
Bij positieve honorering in de gewenste situatie wordt gevraagd om de Leveringswijze. Dit is 
een verplicht veld. 
Na correctie komt het systeem terug met de melding Het IBL antwoord is gewijzigd. 
 

 
 
Kosten Onderlinge Verrekening en Deposito: 
De verrekende kosten voor Onderlinge Verrekening en Kosten Bibliotheek, evenals de 
verrekende Kosten eindgebruiker (indien de aanvraag door een eindgebruiker is ingediend), 
worden bij aanpassing van de antwoordcode automatisch verwerkt door het systeem. 
 
Verschillende situaties: 
Er zijn verschillende situaties mogelijk bij correctie van een foutieve IBL beantwoording 
 
Ga na welk aanvraagnummer het betreft en bekijk welk van onderstaande situaties van 
toepassing is. 
 

Positieve in plaats van negatieve antwoordcode: 

1 Origineel gestuurd  

2 Kopie gestuurd  

3 Overig Een aanvraag die met code 3 is beantwoord is een gratis 
levering. 

► Wijzig de positieve antwoordcode naar een negatieve antwoordcode. 

Advies: Geef aan de aanvrager door dat de aanvraag niet is doorgeplaatst en mogelijk opnieuw 
ingediend kan worden.  

Verkeerde positieve code [ 3 ] 

Dit komt alleen voor als u code 3 gebruikt in plaats van code 1 of 2. Code 3 is namelijk een 
gratis levering. 

► Wijzig antwoordcode 3 naar code 1 of 2. 

Negatieve in plaats van positieve antwoordcode: 

4 Nog niet aanwezig  

5 Niet aanwezig  

6 Niet beschikbaar  

7 Uitgeleend  

8 Wordt niet uitgeleend  

0 Bij de binder  

9 Bibliografisch onjuist Een aanvraag die met code 9 is beantwoord, wordt gestopt. 

M Zoek  

O Overig  

Verkeerde negatieve code [ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | M | O ] 

Als u een verkeerde negatieve antwoordcode hebt ingevoerd, bijvoorbeeld code 7 in plaats van 
code 8, heeft dat geen gevolgen voor de kosten. Het is niet nodig om het antwoord te 
corrigeren, maar het mag wel. 

Advies: Voor de volledigheid kunt u de aanvrager informeren dat de aanvraag verkeerd is 
beantwoord. 

Verkeerde negatieve code [ 9 ] 

De enige situatie waar ongewenste gevolgen kunnen optreden is bij onterecht gebruik van 
code 9. De aanvraag wordt dan namelijk gestopt. 
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Advies: Laat de aanvrager weten dat de aanvraag opnieuw ingediend kan worden, omdat er 
wellicht nog andere verstrekkers zijn die het document wel kunnen leveren. 

 
 
Met ingang van voorjaar 2008 kunnen ook IBL-aanvragen worden gecorrigeerd van indieners of 
indienende bibliotheken die niet over een IBL-deposito beschikken. Voorheen was dit niet 
mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- bea beantwoord  

-- cor corrigeer  

Structuur Omschrijving 

bea [<aanvraagnummer>] Aanroepen van een antwoordformulier [voor het 
beantwoorden van één specifieke IBL-aanvraag]. 

bea <aanvraagnummer>  
<antwoordcode[/eenheden]> 

Beantwoorden van één specifieke IBL-aanvraag. 

bea aan <reeks>  
<antwoordcode[/eenheden]> 

Beantwoorden van een reeks geselecteerde IBL-
aanvragen. 

sel bea aan Aanroepen van het selectieformulier voor 
beantwoorde aanvragen. 

cor <aanvraagnummer> Aanroepen van formulier om antwoordcode te 
corrigeren. 
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6 Herplaatsen van aanvragen 

 
Herplaatsen van aanvragen komt in verschillende gevallen voor. Er zijn drie varianten:  
 
1. Aanvragen kunnen herplaatst worden bij een specifieke andere bibliotheek. 

In dat geval wordt er een nieuwe kandidatenanalyse uitgevoerd. Dit commando wordt met 
name door de verantwoordelijke CC-houder gebruikt. 
 
Commando:  her <aanvraagnummer> bib <instellingsnummer>  

 
2. Aanvragen worden herplaatst in het IBL-systeem. 

In dat geval wordt er een nieuwe kandidatenanalyse uitgevoerd en worden de kandidaten 
waar de aanvraag geweest is, van de kandidatenlijst verwijderd. Dit commando wordt met 
name gebruikt door de verantwoordelijke CC-houder. 
 
Commando:  her <aanvraagnummer>  

 
3. Aanvragen worden doorgeplaatst naar een instituut binnen de eigen instelling, bijv. een 

faculteitsbibliotheek, waarbij de instituutsaanduiding niet apart is vastgelegd in het 
catalogiseersysteem. 
Indien de bezitsgegevens van deze faculteitsbibliotheek niet als zodanig gespecificeerd zijn 
in kenmerkcode 7100 (signatuurgegevens), dient u voor het doorsturen een apart 
commando te gebruiken. Alleen dan is gewaarborgd dat bij het printen of downloaden van 
de IBL-bonnen door de betreffende faculteitsbibliotheek ook de juiste signatuurgegevens 
worden afgedrukt. 
 
Commando:  pla <aanvraagnummer> bib <instellingsnummer/instituutsnummer>  

 
Als de aanvraag succesvol is herplaatst of doorgeplaatst, verschijnt er een melding. 
 

 
 
Zie ook hoofdstuk 9. 
 
 
 
 

Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- her herplaats  

-- pla plaats  

Structuur Omschrijving 

her <aanvraagnummer>  Herplaats een IBL-aanvraag. 

her <aanvraagnummer>  
[bib (<instellingsnummer>)] 

Herplaats een IBL-aanvraag [bij een 
specifieke andere bibliotheek]. 

her aan <reeks>  
[bib (<instellingsnummer>)] 

Herplaats reeks IBL-aanvragen [bij een 
specifieke andere bibliotheek]. 

pla <aanvraagnummer>  
bib (<instellingsnummer/instituutsnummer>) 

Plaats een IBL-aanvraag door naar een 
instituut binnen de eigen instelling. 

pla aan <reeks> 
bib (<instellingsnummer/instituutsnummer>) 

Plaats een reeks geselecteerde IBL-
aanvragen door naar een instituut 
binnen de eigen instelling. 
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7 Selecteren, presenteren, printen en downloaden van aanvragen 

 
7.1 Algemeen 
 
Er zijn twee manieren om NCC/IBL-aanvragen te tonen, te printen of te downloaden:  

1. Tonen | printen | downloaden van één specifieke IBL-aanvraag  
2. Tonen | printen | downloaden van meerdere aanvragen  

Voorjaar 2007 is de mogelijkheid om aanvragen naar een bestand te downloaden in het IBL 
geïntroduceerd. Voor meer informatie over downloaden, zie NCC/IBL Handleiding voor 
Indieners. 
 
7.2 Tonen, printen en downloaden van één specifieke IBL-aanvraag 
 
Om één specifieke IBL-aanvraag te tonen of te printen, kunt u het commando too, pri of dow 
geven, gevolgd door het gewenste aanvraagnummer en het gewenste formaat.  
In plaats van het volledige aanvraagnummer kunt u ook a* opgeven. In dat geval wordt de laatst 
geselecteerde aanvraag getoond | geprint | gedownload.  
Indien u geen formaat opgeeft wordt de default lange presentatie (lange of gelabelde of u-
presentatie) gekozen door het systeem.  
Voorbeeld:  

t a123456789  
p a123456789  
d a*  

 
N.B.  
Voorloopnullen hoeft u niet op te geven, d.w.z. aanvraagnummer 000012345 kan worden 
opgevraagd met t a12345.  
Na het tonen | printen | downloaden van één specifieke IBL-aanvraag wordt deze aanvraag 
bewaard in een set. Er is altijd maar één set met IBL-aanvragen. Na het volgende 
tooncommando wordt de bestaande set overschreven. Wilt u de set nogmaals gebruiken dan 
kunt u de aanvraag opnieuw tonen | printen | downloaden door het commando te herhalen of 
met het commando  

too aan of  
pri aan 
dow aan 
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7.3 Selecteren, tonen, printen en downloaden van meerdere aanvragen 
 
Alvorens u meerdere aanvragen kunt tonen | printen | downloaden moet u de aanvragen eerst 
selecteren Het selecteren kan op twee manieren: 
 met behulp van een uitgebreid selectiescherm en/ of  
 met het selecteercommando sel. 
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende selectiemogelijkheden: 
 

Type aanvraag Indiener/ 
Verstrekker 

Selectie-mogelijkhe(i)d(en) Paragraaf 

Externe aanvragen Beide Selectiescherm en 
commando 

7.4.1 
7.5 

Ontvangen aanvragen 
Status:  
Nieuw | In behandeling (vh ‘oud’) 

Verstrekker Selectiescherm en 
commando 

7.4.1 
7.5.3 

Rappels Verstrekker Commando 7.5 

Beantwoorde aanvragen Verstrekker Selectiescherm en 
commando 

7.4.2 
7.5 

 
Als u gebruik maakt van het selecteercommando, dan kunt u een aantal selectiecriteria 
opgeven. Deze worden in de volgende paragrafen afzonderlijk besproken, maar kunnen in het 
selecteercommando in combinatie worden gebruikt.  
Na het uitvoeren van de selectie maakt het systeem een set van de geselecteerde aanvragen, 
die u dan vervolgens kunt tonen | printen | downloaden in het gewenste formaat.  
Bij het tonen | printen | downloaden van geselecteerde aanvragen moet u het commando altijd 
laten volgen door de tekst aan. 
 
Commando’s:  

1. sel ont [bib <instellingnummer>] [sed <datum>] [tot <datum>] [nie|oud] [len|kop] 
[spo|nor] [<coöperatiecode>]  
De volgorde van status, type en urgentie maakt niet uit. 

2. t aan <reeks> [kor|tit|lan|u]  
3. p aan <reeks> [kor|tit|lan|u] 
4. d aan <reeks> [kor|tit|lan|u] 

 
Voorbeeld: 

1. sel ont nie 
sel ont sed van -30  

2. t aan 1- tit 
3. p aan 1- l 
4. d aan 1-5 u 

 
N.B. 
Na het tonen | printen | downloaden van één specifieke IBL-aanvraag, maar ook na het maken 
van een selectie, wordt de aanvraag of aanvragen bewaard in een set. Er is altijd maar één set 
met IBL-aanvragen. Wilt u dus de set nogmaals gebruiken dan kunt u de inhoud opnieuw tonen 
| printen | downloaden met commando t | p | d aan <reeks>.  
Bij <reeks> moet u het regelnummer opgeven, niet het aanvraagnummer. Wilt u de hele set  
printen | downloaden gebruik dan het koppelteken: p | d aan 1-.  
De set aanvragen is niet zichtbaar in het geschiedenisscherm. Daar worden alleen titelsets 
gepresenteerd. Na een volgend toon- of selecteercommando wordt de bestaande set 
overschreven. Zolang u het commando laat volgen door de tekst aan, blijft de set gehandhaafd.  
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7.4 Selecteren via het selectiescherm 
 
Sinds voorjaar 2008 zijn de opties voor het selecteren van ontvangen en beantwoorde 
aanvragen gecombineerd. Het nieuwe gecombineerde selectiescherm kan worden opgevraagd 
met beide bestaande commando’s: 
sel ont aan en sel bea aan 
 

7.4.1 Selectie van ontvangen aanvragen 

Het scherm voor het selecteren van ontvangen aanvragen, dat wordt aangeroepen met het 
commando sel ont aan is hieronder afgebeeld (Afb. 8). Het veld Status bij verstrekker is 
ingesteld op Nieuw. 
 

sel ont aan 

 

Afb. 8 Scherm voor het selecteren van ontvangen aanvragen 
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Het menu voor verstrekkende bibliotheken bevat de volgende selectievelden: 
 

Verstrekkende bibliotheek Hier wordt automatisch het instellingsnummer van de eigen 
bibliotheek ingevuld. 

Aanvragende bibliotheek [Instellingsnummer van de aanvragende bibliotheek] 

Aanvragende gebruiker [Usernaam/nummer van de aanvragende gebruiker] 

Aanvrageridentificatie [Korte naam = profielnaam van de aanvrager] 

Aanvraagidentificatie [Identificatie van de aanvraag voor interne doeleinden, 
optioneel veld voor de indienende bibliotheek] 

Externe aanvrager? Keuze uit: -Alles- | Ja | Nee 

Klant [Naam van de aanvrager, optioneel veld voor de indienende 
bibliotheek] 

Klantorganisatie [Naam van de organisatie of afdeling waartoe de aanvrager 
behoort, optioneel veld voor de indienende bibliotheek] 

Plaatsnummer [Signatuur] 

Ingediend op <dd-mm-jjjj> of 

Ingediend vanaf <dd-mm-jjjj> tot <dd-mm-jjjj> 
Standaard verschijnt de datum van 3 maanden terug; deze 
kan worden aangepast. 

Status Keuze uit: -Alles- | Y Actief | DRBC Positief | D Geleverd |  
R Ontvangen | B Teruggestuurd | C Terugontvangen |  
W Voorlopig | U Niet leverbaar | X Negatief 

Leen of Kopie? Keuze uit: -Beide- | L Leen | C Kopie 

Vrije aanvragen? Keuze uit: -Alles- | Ja | Nee 

Spoedaanvraag Keuze uit: -Alles- | Ja | Nee 

Electronische aanvragen? Keuze uit: -Alles- | Ja | Nee 

Coöperatiecodes [Eén of meer coöperatiecodes R | U | W – zonder spaties -] 

Materiaalcodes [Eén of meer materiaalcodes A | B | D | E | F | G | H | I | K | 
L | M | O | Q | R | S | T | U | V | X – zonder spaties -] 

Gearchiveerd * 
 

Keuze uit: -Alles- | Ja | Nee 

  

Status bij verstrekker Keuze uit:  
N Nieuw | 

 
I In behandeling | 

 
R Beantwoord 

Ontvangen op <dd-mm-jjjj> of 

Ontvangen vanaf <dd-mm-jjjj> tot <dd-mm-jjjj> 
Standaard verschijnt de datum van 3 maanden terug; deze 
kan worden aangepast. 

 

Na het aanklikken van de ENTERknop wordt de 
geselecteerde set gepresenteerd. 

 
* Voor archiveren, zie NCC/ IBL Handleiding voor Indieners 
 
Als een veld leeg wordt gelaten, wordt hierop geen selectie uitgevoerd. 
 

7.4.2 Selectie van beantwoorde aanvragen 

 
Het scherm om beantwoorde aanvragen te selecteren wordt aangeroepen met het commando 
sel bea aan 
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Met dit commando wordt hetzelfde scherm aangeroepen als met het commando sel ont aan 
(Afb. 8) Bij Status bij verstrekker is echter Beantwoord ingevuld.  
 
Het onderste deel van het scherm voor Selectie van ontvangen/beantwoorde aanvragen is 
hieronder afgebeeld (Afb. 9). 
 

sel bea aan 

 

Afb. 9 Selectiescherm voor het selecteren van beantwoorde aanvragen (detail) 

 

Alleen als bij Status bij Verstrekker de optie Beantwoord is ingevuld zijn de volgende 
velden beschikbaar: 

Beantwoord op <dd-mm-jjjj> of 

Beantwoord vanaf <dd-mm-jjjj> tot <dd-mm-jjjj> 
Standaard verschijnt de datum van 3 maanden terug; deze kan 
worden aangepast. 

Antwoordcode Keuze uit: -Alles- | 123 Alle positieve | 4567890 Alle negatieve |  
1 Origineel gestuurd | 2 Kopie gestuurd | 3 Overige (gestuurd, 
bijv. AVM) | 4 Nog niet aanwezig | 5 Niet aanwezig | 6 Niet 
beschikbaar | 7 Uitgeleend | 8 Wordt niet uitgeleend |  
9 Bibliografisch onjuist | 0 Bij de binder | R Ontvangen |  
B Teruggestuurd | C Terugontvangen 

Medium Keuze uit: -Alles- | 1 Geprint | 2 Fotokopie | 3 Microform |  
4 Film of video | 5 Audio | 6 Machine leesbaar | 7 Overige 

Leveringswijze Keuze uit: -Alles- | P Post | E E-mail | F Fax | T FTP actief |  
V FTP passief | U URL | C Koerier | X Geen 

Lokale annotatie 
Zie paragraaf 5.1. 

 

 

Na het aanklikken van de ENTERknop wordt de geselecteerde set 
gepresenteerd. 

 
Als een veld leeg wordt gelaten, wordt hierop geen selectie uitgevoerd. 
 
Met uitzondering van Antwoordcode zijn deze velden nieuw. 
Eveneens nieuw is de mogelijkheid om te zoeken op aanvragen die in behandeling zijn. Bij 
Status bij verstrekker moet dan de optie In behandeling worden gekozen. 
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7.5 Selecteren met commando’s 
 
De IBL selecteercommando’s bieden beperkte selectiemogelijkheden ten opzichte van de 
menugestuurde selectie. De commando’s zien er als volgt uit: 
 
Selectie van externe aanvragen: 
 sel ext [bib <instellingsnummer>] [bea] [act|afg|neg|pos|wac] 
 
Selectie van ontvangen aanvragen: 
 sel ont [bib <instellingsnummer>] [sed <datum>] [tot <datum>] [nie|oud] [len|kop][spo|nor] 

[<coöperatiecode>] 
 sel ont all [sed <datum>] [tot <datum>][nie|oud] [len|kop] [spo|nor] [<coöperatiecode(s)>] 

Het commando all mag alleen worden gebruikt door CC-houders. 
 
Selectie van rappels 
 sel rap [<rappelnummer>] [bib <instellingsnummer>] [nie|oud] [len|kop] [spo|nor] 

[<coöperatiecode(s)>] 
 sel rap [<rappelnummer>] all [nie|oud] [len|kop] [spo|nor] [<coöperatiecode(s)>] 
 
Selectie van beantwoorde aanvragen: 
 sel bea [bib <instellingsnummer>] [sed <datum>] [tot <datum>] [len|kop] [spo|nor] 

[<coöperatiecode(s)>] 
 

7.5.1 Selectie op bibliotheek 

 
De door een bepaalde bibliotheek of instituut ontvangen IBL-aanvragen kunt u apart selecteren 
door in het selectiecommando de tekst BIB op te nemen gevolgd door het instellingsnummer. 
Indien u geen instellingsnummer opgeeft, worden standaard de door de eigen bibliotheek 
ontvangen IBL-aanvragen geselecteerd.  

1. sel ont bib <instellingsnummer>  
2. t aan <reeks> [lan|kor|tit|u] 
3. p aan <reeks> [bon|com|lan|kor|tit|u] 
 

Voorbeeld: 
1. sel ont 
2. sel ont bib 36 
3. sel ont bib 1/128  
4. p aan 1- bon 

 

7.5.2 Selectie op datum 

 
Het selecteren van aanvragen kunt u preciseren door gebruik te maken van de datum. In de 
IBL-aanvraag wordt exact bijgehouden wanneer een aanvraag geplaatst en eventueel door het 
systeem weer is doorgeplaatst. 
De datum kan als volgt worden opgegeven: 
sed <dd-mm-jjjj>, eventueel gevolg door tot <dd-mm-jjjj>. 
De voorloopnul hoeft bij de dag en maand niet te worden ingevuld. 
Voor de maanden kunnen ook de volgende commando’s worden gebruikt: 
(jan|feb|maa|apr|mei|jun|jul|aug|sep|okt|nov|dec [<jaar>]) 
Naast het opgeven van de datum kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid de term van te 
gebruiken, eventueel gevolgd door een periode aanduiding, bijv. VAN -7. In dit laatste geval 
worden de aanvragen van de afgelopen week geselecteerd.  
Commando:  

1. sel ont sed <datum> [tot <datum>] 
2. t aan <reeks> [lan|kor|tit|u] 
3. p aan <reeks> [bon|com|lan|kor|tit|u] 
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Voorbeeld: 
1. sel ont sed 16-10-2008 
2. sel ont sed 1-10-2008 tot 3-10-2008 
3. sel ont sed van -1  
4. sel ont sed van -14 
5. sel ont sed jun 07 tot van 
6. p aan 1- bon 

 

7.5.3 Selectie op nieuw | oud 

 
Bij het selecteren van ontvangen IBL-aanvragen kunt u de status van de aanvragen opgeven. 
Tegenwoordig wordt gesproken over de status ‘nieuw’ en ‘in behandeling’. Voorheen werden 
aanvragen die ‘in behandeling’ waren aangeduid als ‘oud’. In de commando’s zijn de termen nie 
en oud nog in gebruik. Aanvragen zijn nog niet in behandeling als er nog geen bonnen zijn 
geprint of gedownload (standaard of compact formaat). Zodra de bonnen worden geprint of 
gedownload wijzigt de status naar ‘in behandeling’.  
 
Commando:  

1. sel ont [nie|oud]  
2. t aan <reeks> [lan|kor|tit|u] 
3. p aan <reeks> [bon|com|lan|kor|tit|u] 

 
Voorbeeld: 

1. sel ont nie  
2. sel ont oud  
3. p aan 1- bon  

 
NB: De status ‘actief’ en ‘afgehandeld’ heeft betrekking op ingediende aanvragen en hierop kan 
worden alleen door aanvragende bibliotheken geselecteerd. Een ingediende IBL-aanvraag is 
‘actief’ als deze nog niet is beantwoord. De status wijzigt in ‘afgehandeld’ als de aanvraag 
positief of negatief is beantwoord. Ook ‘positief’ en ‘negatief’ zijn selectiecriteria voor indienende 
bibliotheken.  
 

7.5.4 Selectie op lenen | kopie 

 
Bij het inspecteren van de IBL-aanvragen kunt u leen- en kopieaanvragen apart selecteren. In 
dat geval dient u len dan wel kop toe te voegen aan het selecteercommando.  

1. sel ont [len|kop]  
2. t aan <reeks> [lan|kor|tit|u] 
3. p aan <reeks> [bon|com|lan|kor|tit|u] 

 
Voorbeeld: 

1. sel ont len 
2. sel ont kop  
3. p aan 1- bon 
 

7.5.5 Selectie op spoed | normaal 

 
Spoedaanvragen kunt u apart selecteren door spo op te geven in het selecteercommando.  
Indien u de spoedaanvragen niet wil selecteren samen met de standaard aanvragen, dan kunt 
bij het selecteren van de standaard aanvragen nor toevoegen aan het selecteercommando. 
Indien eerst de spoedaanvragen zijn geprint of gedownload, is het uiteraard niet meer nodig om 
nor toe te voegen bij het printen of downloaden van de overige aanvragen.  
N.B.  
Indien u níet selecteert op spoed of normaal, kunnen de spoedaanvragen dus tussen de 
standaard aanvragen zitten!  
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Commando: 
1. sel ont [spo|nor]  
2. t aan <reeks> [lan|kor|tit|u] 
3. p aan <reeks> [bon|com|lan|kor|tit|u] 

Voorbeeld: 
1. sel ont nie spo  
2. p aan 1- bon 

 

7.5.6 Selectie op coöperatiecode 

 
Bij het selecteren van IBL-aanvragen kunt u ook een coöperatiecode opgeven. De volgende 
coöperatiecodes zijn beschikbaar: 
 

R Rapdoc 

U UKB 

W WSF 

 
Commando’s: 

1. sel ont <coöperatiecode>  
2. t aan <reeks> [lan|kor|tit|u] 
3. p aan <reeks> [bon|com|lan|kor|tit|u] 

 
Voorbeeld: 

1. sel ont u 
2. p aan 1- bon 

 
N.B.  
De coöperatiecodes worden door OCLC vastgesteld en in het systeem vastgelegd  
Het is niet mogelijk om een negatieve selectie te maken op de coöperatiecode, d.w.z. alle 
aanvragen behalve de aanvragen door een van de samenwerkingsverbanden.  
 
7.6 Presentatieformaten 
 
Aanvraaggegevens kunnen op verschillende manieren worden getoond. In het NCC/IBL zijn de 
volgende formaten voor presentatie op het scherm en om te printen en downloaden 
beschikbaar: 
 

Com- 
mando 

Voluit Omschrijving 

kor kort Eenregelige korte presentatie met o.a. aanvraagnummer, datum, 
aanvrager, verstrekker en kosten. 

tit titel Eenregelige presentatie waarin o.a. het PPN en de aangevraagde boek- 
of tijdschrifttitel gepresenteerd worden. 

lan lang Alle IBL-gegevens, inclusief kandidatenlijst. 

u u De gelabelde of u-presentatie van een IBL aanvraag bevat alle 
gegevens die in een IBL aanvraag voorkomen, overzichtelijk 
gerangschikt naar categorie. 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze presentatieformaten, zie NCC/IBL Handleiding voor 
Indieners. 
 
7.7 Bonformaten 
 
De volgende bonformaten zijn beschikbaar: 
 

Com- 
mando 

Voluit Omschrijving 



 

 29 

Com- 
mando 

Voluit Omschrijving 

bon bon IBL Aanvraagbon 

com compact Compacte bon met veldcodes. 

rap rappel Rappelbon. 

 
Bonnen kunnen worden geprint of gedownload.  
Door het printen of downloaden van een standaard bon of compacte bon wijzigt de status van 
de aanvraag van ‘nieuw’ naar ‘in behandeling’. Door het printen of downloaden van een 
rappelbon wordt de rappelstatus verwijderd.  
 
De opmaak van de standaard printbon, die wordt afgedrukt met het commando pri a* bon, is 
ongewijzigd. Voor een specificatie van de standaard bon (printen) via WinIBW2, zie Bijlage I.  
 
De opmaak van de standaard downloadbon, die wordt gedownload met het commando dow a* 
bon is aangepast. Ook de nieuwe velden die op het indienformulier beschikbaar zijn, worden 
gepresenteerd op de standaard downloadbon. Het betreft de velden Bladmuziek (Componist, 
Artiest, Bewerker, Bezetting, Vorm uitgave, Moeilijkheidsgr.), Opmerking, Opm mbt 
kosten en In bezit bij. Voor een specificatie van de standaard bon (downloaden) via WinIBW2, 
zie Bijlage II. 
 
De programmatuur voor het samenstellen van de compacte bon is aangepast. Dit heeft enkele 
wijzigingen in de opmaak veroorzaakt, zowel in de print- als de downloadversie van de 
compacte bon. Via WinIBW2 worden in het vervolg alleen de velden met inhoud afgedrukt of 
gedownload; lege velden worden overgeslagen. Ook de volgorde van de velden is gewijzigd. 
De nieuwe velden, die op het indienformulier beschikbaar zijn gekomen, worden gepresenteerd 
op de compacte print- en downloadbon. Het betreft de velden Bladmuziek (Componist, 
Artiest, Bewerker, Bezetting, Vorm uitgave, Moeilijkheidsgr.), Opmerking, Opm mbt 
kosten en In bezit bij.  
 
Voor een specificatie van de compacte bon (printen en downloaden) via WinIBW2, zie Bijlage 
III. 
 
7.8 E-mailformaten 
 
De volgende e-mailformaten voor communicatie met externe (lokale) systemen zijn in het IBL 
beschikbaar: 
 

Com- 
mando 

Voluit Omschrijving 

p Pica Pica IBL e-mailformaat, in Nederland in gebruik voor communicatie 
tussen het IBL en externe (lokale) systemen. Dit formaat is gelijk aan 
het formaat dat voor de compacte bon wordt gebruikt. 

art ARTTel Speciale presentatie die wordt gebruikt wanneer IBL-aanvragen naar 
het British Library Document Supply Centre (BLDSC) gestuurd worden 
via ARTEmail. 

edf EDIFACT Van EDIFACTcoderingen voorziene presentatie van 
aanvraaggegevens. Op dit moment in Frankrijk in gebruik voor 
koppeling aan DWS (Document Workstation) voor elektronische 
levering. 

sub Subito Speciale presentatie in ASCII. In Duitsland in gebruik voor 
communicatie tussen het IBL en externe systemen. 
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Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- sel selecteer  

-- ing ingediende  

aa aan aanvragen  

-- bib bibliotheek  

-- sed sedert  

-- tot tot  

-- van vandaag  

-- act actieve  

-- afg afgehandelde  

-- neg negatief  

-- pos positief  

-- wac wacht  

l len lenen  

k kop kopie  

-- spo spoed  

-- nor normale  

-- use user  

-- ont ontvangen  

n nie nieuwe  

o oud oude  

-- all alle  

-- rap rappels  

-- ext externe  

-- bea beantwoord  

-- onb onbeantwoorde  

t too toon  

l lan lang  

k kor kort  

-- tit titel  

--  u  

--  p  

-- art arttel  

-- edf edf  

-- sub subito  

p pri print  

-- bon bon  

c com compact  

-- rap rappels  

d dow download  

Structuur Omschrijving 

sel ing aan Aanroepen van het formulier om ingediende 
aanvragen te selecteren. 

sel ont aan Aanroepen van het formulier om ontvangen of 
beantwoorde aanvragen te selecteren. 
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Behandelde commando’s:  

sel bea aan Aanroepen van het formulier om ontvangen of 
beantwoorde aanvragen te selecteren. 

sel ing [bib <instellingsnummer>]  
[sed <datum>] [tot <datum>] 
[act|afg|neg|pos|wac] [len|kop] 
[spo|nor] 

Selecteer IBL-aanvragen [die zijn ingediend 
door een specifieke bibliotheek]. 

sel ing [use <usernummer>]  
[sed <datum>] [tot <datum>] 
[act|afg|neg|pos|wac] [len|kop] 
[spo|nor] 

Selecteer IBL-aanvragen [die zijn ingediend 
door een specifieke user]. 

sel ont [bib <instellingsnummer>]  
[sed <datum>] [tot <datum>]  
[nie|oud] [len|kop] [spo|nor] 
[<coöperatiecode(s)>] 

Selecteer IBL-aanvragen [die zijn ontvangen 
door een specifieke bibliotheek]. 

sel ont all 
[sed <datum>] [tot <datum>] 
[nie|oud] [len|kop] [spo|nor] 
[<coöperatiecode(s)>] 

Selecteer IBL-aanvragen die zijn ontvangen 
door alle niet aangesloten bibliotheek 

sel rap [<rappelnummer>] [bib 
<instellingsnummer>]  

[nie|oud] [len|kop] [spo|nor] 
[<coöperatiecode(s)>] 

Selecteer de rappels [met een specifiek 
rappelnummer] [voor een specifieke 
verstrekkende bibliotheek]. 

sel rap [<rappelnummer>] all 
[nie|oud] [len|kop] [spo|nor] 
[<coöperatiecode(s)>] 

Selecteer de rappels [met een specifiek 
rappelnummer] voor alle niet aangesloten 
bibliotheken. 

sel ext [bib <instellingsnummer>] 
[bea|onb] 
[act|afg|neg|pos|wac] 

Selecteer externe aanvragen (IBL-gateway) 

sel bea [bib <instellingsnummer>] 
[sed <datum>] [tot <datum>] 
[len|kop] [spo|nor] 
[<coöperatiecode(s)>] 

Selecteer beantwoorde aanvragen [voor een 
specifieke verstrekkende bibliotheek]. 

too <aanvraagnummer> [lan|kor|tit|u] Toon één specifieke IBL-aanvraag. 

too aan [<reeks>] 
[lan|kor|tit|u] 

Toon een geselecteerde reeks IBL-aanvragen. 

pri <aanvraagnummer> 
[lan|kor|tit|u] 

Print één specifieke IBL-aanvraag. 

pri <aanvraagnummer> 
[bon|com|rap] 

Print één specifieke IBL-bon. 

pri aan [<reeks>] 
[lan|kor|tit|u] 

Print een geselecteerde reeks IBL-aanvragen. 

pri aan [<reeks>] [bon|com|rap] Print IBL-bonnen van een geselecteerde reeks 
IBL-aanvragen. 

dow <aanvraagnummer> 
[lan|kor|tit|u] 

Download één specifieke IBL-aanvraag. 

dow aan [<reeks>] 
[lan|kor|tit|u] 

Download een geselecteerde reeks IBL-
aanvragen. 

dow aan [<reeks>] [bon|com|rap] Download IBL-bonnen van een geselecteerde 
reeks IBL-aanvragen. 
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8 Bibliotheekprofielen 

8.1 Algemeen 
 
Vanaf voorjaar 2008 zijn de bibliotheekprofielen uitgebreid met een nieuw en specifiek IBL-
bibliotheekprofiel. Er zijn nu vier bibliotheekprofielen:  
1. Algemeen bibliotheekprofiel 

Elke instelling met een NCC/IBL-aansluiting (als indiener of verstrekker) beschikt over dit 
bibliotheekprofiel. 
Dit profiel wordt in NCC/IBL Handleiding voor Indieners besproken. 

2. IBL-bibliotheekprofiel 
Elke instelling met een NCC/IBL-aansluiting (als indiener of verstrekker) beschikt over dit 
bibliotheekprofiel. 
Dit profiel wordt besproken in de NCC/IBL Handleiding voor Indieners. Alleen het onderdeel 
dat voor verstrekkers bestemd is wordt in dit hoofdstuk besproken. 

3. IBL-bibliotheekprofiel voor leenaanvragen 
Over dit profiel beschikken instellingen die te leen aangevraagd materiaal uitlenen.  
Dit profiel wordt in dit hoofdstuk besproken. 

4. IBL-bibliotheekprofiel voor kopieaanvragen 
Over dit profiel beschikken instellingen die kopieën verstrekken.  
Dit profiel wordt in dit hoofdstuk besproken. 

 

Beheerdersrechten 

Het raadplegen van Bibliotheekprofielen (van de eigen of van een andere instelling) is 
toegestaan aan alle gebruikers. 
Het invoeren, bewerken en verwijderen van het Bibliotheekprofielen is voorbehouden aan 
professionele gebruikers met beheerdersrechten: 
 Instellingsbeheerders (voor de eigen instelling, inclusief alle gelieerde instituten) 
 Instituutsbeheerders (alleen voor het eigen instituut) 
 CC-houders (voor alle instellingen)  

 
8.2 Raadplegen van bibliotheekprofielen 
 
Het raadplegen van Bibliotheekprofielen (van de eigen of van een andere instelling) is 
toegestaan aan alle gebruikers. 
 
In het commando kunt u een instellingsnummer opgeven.  
Commando's:  

too bib [<instellingsnummer>] [kop|len|ibl]  
Voorbeelden:  

too bib  
too bib 23/02 
too bib 3 ibl 
too bib 3 kop 
too bib 6 len 
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8.3 Het IBL-bibliotheekprofiel 
 
Voor verstrekkers zijn er drie IBL-situaties gedefinieerd die relevant zijn voor de bibliotheek. In 
het IBL Bibliotheekprofiel worden de verschillende IBL-situaties voor verstrekkende 
bibliotheken op de volgende wijze gepresenteerd (Afb. 10 detail): 
 

too bib <instellingsnummer> ibl 

 
 
Afb. 10 IBL-Bibliotheekprofiel (detail) – E-mailattendering over ontvangen aanvragen 

 
Om daadwerkelijk e-mail te kunnen ontvangen moet aan de volgende voorwaarden zijn 
voldaan: 
 Het gewenste selectievakje moet zijn ingeschakeld 
 Er moet een geldig e-mailadres opgehaald kunnen worden 
 
De volgende e-mailadressen worden opgehaald: 
 Veld Nieuwe aanvraag ontvangen: voor leenaanvragen wordt het e-mailadres opgehaald 

uit het Bibliotheekprofiel voor Leenaanvragen, veld E-mailadres voor attendering 
ontvangen aanvraag (Afb. 12). 

 Veld Nieuwe aanvraag ontvangen: voor kopieaanvragen wordt het e-mailadres opgehaald 
uit het Bibliotheekprofiel voor Kopieaanvragen, veld E-mailadres voor attendering 

ontvangen aanvraag (Afb. 11). 
 Voor de twee overige velden: het e-mailadres wordt opgehaald uit het Standaard 

Bibliotheekadres, veld E-mailadres. 
 
Het IBL-profiel en e-mailnotificatie wordt uitgebreid besproken in NCC/IBL Handleiding voor 

Indieners. 
 
8.4 Het bibliotheekprofiel voor leen- en kopieaanvragen 
 
Na het tooncommando too bib 3 kop verschijnt het kopie-bibliotheekprofiel van instelling 3 

(Koninklijke Bibliotheek te Den Haag) op het scherm (Afb. 11). 
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too bib <instellingsnummer> kop 

 

Afb. 11 Bibliotheekprofiel voor kopieaanvragen van instelling 3 

De volgende knoppen zijn beschikbaar in de onderste werkbalk: 
 

 

Verwijder het Bibliotheekprofiel voor Kopie- of Leenaanvragen. 
Let op: er wordt geen bevestiging gevraagd of u zeker weet dat het 
profiel verwijderd moet worden. 

 
Bewerk het Bibliotheekprofiel voor Kopie- of Leenaanvragen. 

 
Toon het Algemeen Bibliotheekprofiel 

 
Toon het IBL-Bibliotheekprofiel 

 
Wisselen tussen het Leen- en Kopieprofiel 
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Overzicht van Help-onderwerpen 

 
 
Na het tooncommando too bib 3 len verschijnt het leen-bibliotheekprofiel van instelling 3 op het 
scherm (Afb. 12). 
 

too bib <instellingsnummer> len 

 

Afb. 12 Bibliotheekprofiel voor leenaanvragen van instelling 3 
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8.5 Toelichting bij het kopie- en leen-bibliotheekprofiel 
 
Bibliotheek Instellingsnummer (en eventueel instituutsnummer) van de bibliotheek. 
Korte naam van de bibliotheek 
Type KOP of LEN 
Ingevoerd op <datum, tijd> door <usernummer> of 
Laatst gewijzigd op <datum, tijd> door <usernummer> 
   
 
Gesloten vanaf <datum, tijd> 
tot en met <datum, tijd> 
Periode waarin de instelling gesloten is voor IBL-verstrekkingen. Sommige bibliotheken zijn 
permanent gesloten voor leen- en kopieaanvragen.  
 
Verantwoordelijke CC-houder 
De Centrale Catalogushouder waaronder de bibliotheek ressorteert. Medewerkers van de 
Centrale Catalogushouder zijn bevoegd tot alle handelingen waartoe ook medewerkers van de 
betreffende instelling bevoegd zijn, zoals het printen van IBL-bonnen of het beantwoorden van 
IBL-aanvragen.  
 
Waarnemende bibliotheek 
Instelling die eventueel tijdelijk de IBL-functies van de instelling kan overnemen.  
Medewerkers van de waarnemende bibliotheek zijn bevoegd tot alle handelingen waar ook 
medewerkers van de betreffende instelling toe bevoegd zijn, zoals bijv. het printen van IBL-
bonnen of het beantwoorden van IBL-aanvragen.  
 
Selectiefactor 
Een van de gewichtsfactoren die invloed heeft op de positie van de betreffende bibliotheek op 
de kandidatenlijst. Hoe hoger de selectiefactor, hoe hoger de plaats op de kandidatenlijst. 
 
Verstrekt aan bibliotheektypen  
Registratie van bibliotheektype(n) waaraan de betreffende bibliotheek verstrekt. 
 
Ondersteunt spoedleveringen (J/N)  
Registratie of de verstrekker spoedaanvragen accepteert.  
 
Ondersteunde materiaalcodes 
In dit veld worden lettercodes vastgelegd van de materiaalsoorten waarvoor de verstrekker 
leen- of kopieaanvragen accepteert. 
Bij het muteren is het nu mogelijk om in dit veld een jokerteken (wildcard) in te voeren. Dit wil 
zeggen dat alle materiaalcodes worden ondersteund. Als operator moet een * (asteriks) worden 
ingevoerd. Dit is mogelijk bij zowel het Bibliotheekprofiel voor Leen- als voor 
Kopieaanvragen. 
 
Ondersteunde uitleencodes 
Registratie van de uitleencodes die leiden tot een leen- of een kopieaanvraag.  
 
Ondersteunde coöperatie codes 
Registratie aan welke samenwerkingsverbanden de verstrekker deelneemt.  
 
Ondersteunde leveringswijzen 
Afleverwijzen die door de verstrekker worden ondersteund.  
 
Beschikbaarheidstermijn (dagen) 
Het aantal dagen na binnenkomst en afcatalogiseren van de publicatie waarbinnen een 
publicatie beschikbaar is voor het IBL.  
 
Rappeltermijn (dagen) 
Het aantal dagen dat verstreken moet zijn alvorens automatisch een rappelbon geproduceerd 
wordt door het IBL-systeem.  
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Dagdrempel 
Het maximaal aantal IBL-aanvragen dat dagelijks verwerkt kan worden. 

In de volgende gevallen gaat de aanvraag buiten de dagdrempel om: 
 Als de betreffende kandidaat de enige instelling is die het document kan leveren. 
 Als het een doorplaatsing betreft. 
 Als het een aanvraag van een (eind)gebruiker van de eigen bibliotheek betreft (lokale 

aanvraag). 
Indien de aanvraag geplaatst wordt bij bibliotheek X, die in het veld Verstrekker (zie 
volgende veld) heeft aangegeven dat bibliotheek Y de bibliotheek vervangt, dan wordt de 
aanvraag automatisch bij bibliotheek Y geplaatst. De aanvraag telt mee voor het bereiken 
van de Dagdrempel van bibliotheek Y. 

 
Verstrekker 
Bibliotheken hebben de mogelijkheid om aan te geven dat ze aanvragen die bij hen geplaatst 
worden, niet zelf willen behandelen, maar dit bijvoorbeeld over willen laten aan de 
hoofdinstelling waaronder ze vallen. In dat geval wordt in dit veld de instellingscode van de 
overnemende bibliotheek geplaatst. Indien de aanvraag dus geplaatst wordt bij bibliotheek X, 
die heeft aangegeven dat bibliotheek Y de bibliotheek vervangt, dan wordt de aanvraag 
automatisch bij bibliotheek Y geplaatst. In de praktijk komt dit zeer weinig voor.  
 
Als de aanvraag is ingediend worden beide bibliotheken gepresenteerd. Het instellingsnummer 
van bibliotheek X wordt gepresenteerd in een nieuw veld In bezit bij bibliotheek, dat wordt 
getoond in  
 de lange schermpresentatie. Als echter een afdruk of download wordt gemaakt in de lange 

presentatie wordt dit nieuwe veld niet gepresenteerd. 
 de gelabelde of u-presentatie, echter alleen als de verstrekker niet gelijk is aan de 

bibliotheek die de publicatie in bezit heeft (lege velden worden in de u-presentatie niet 
getoond). Dit geldt zowel voor de schermpresentatie als voor afdrukken en downloaden in 
het gelabelde of u-formaat. 

 (t.z.t.) op de bon 
1
 

 
In de meeste gevallen is de verstrekkende bibliotheek gelijk aan de bibliotheek die de 
aangevraagde publicatie in bezit heeft. In dat geval is in de lange schermpresentaties en op de 
bon bij Verstrekker en In bezit bij bibliotheek hetzelfde instellingsnummer ingevuld. 
 
Elektronische coöperatiecodes 
Elektronische samenwerkingsverbanden waarin de verstrekker functioneert. Deze parameter 
geldt alleen voor koppeling met de IBL-gateway.  
 
Aanvraag per gateway voor leverwijzen 
Hier kan een p voor postaanvragen, een e voor elektronische aanvragen of een * voor beide 
worden ingevuld. 
 
Gateway e-mail adres 
Dit is het e-mailadres waarnaar de aanvraag moet worden gezonden. 
 
E-mailadres voor attendering ontvangen aanvraag 
Het is voor verstrekkers mogelijk een e-mail te ontvangen zodra een nieuwe aanvraag bij de 
bibliotheek is geplaatst. 
Uiteraard is hiervoor een geldig e-mailadres benodigd. Hiervoor is in het Leen- en Kopieprofiel 
voor verstrekkers het nieuwe veld E-mailadres voor attendering ontvangen aanvraag 
toegevoegd. Hierin kan een e-mailadres van maximaal 128 karakters worden ingevoerd. Voor 
het ontvangen van een e-mail zodra er een nieuwe leenaanvraag is geplaatst moet er een e-
mailadres zijn ingevuld in het Bibliotheekprofiel voor Leenaanvragen (type LEN). Voor het 
ontvangen van een e-mail zodra er een nieuwe kopieaanvraag is geplaatst moet er een e-

                                                      
 
1
 Wel op de compacte bon (pri <aanvraagnummer> com | dow <aanvraagnummer> com) en op de 

downloadversie van de ‘gewone’ bon (dow <aanvraagnummer> bon). Nog niet op de printversie (pri 
<aanvraagnummer> bon). 
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mailadres zijn ingevuld in het Bibliotheekprofiel voor Kopieaanvragen (type KOP). Zie verder 
paragraaf 8.3. 
 
Aantal vandaag ontvangen aanvragen 
Het aantal IBL-aanvragen dat vandaag ontvangen is. Zodra dit getal overeenkomt met de 
dagdrempel komt de instelling die dag niet meer voor op de kandidatenlijst.  
 
Totaal aantal ontvangen aanvragen 
Het totaal aantal ontvangen aanvragen dat door de verstrekker ontvangen is.  
 
Totaal aantal positieve aanvragen 
Totaal aantal negatieve aanvragen 
De totaal aantallen vanaf tijdstip ‘x’ positief of negatief gehonoreerde aanvragen. Uit deze cijfers 
wordt het gemiddelde honoreringspercentage berekend dat gepresenteerd wordt in de 
kandidatenlijst.  
 
Totale doorlooptijd alle aanvragen 
Het aantal dagen dat een IBL-aanvraag binnen de instelling circuleert alvorens deze positief 
wordt gehonoreerd, van alle tot nu toe ontvangen aanvragen bij elkaar opgeteld. Hieruit wordt 
de gemiddelde doorlooptijd berekend die gepresenteerd wordt in de kandidatenlijst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- sel selecteer  

-- bib bibliotheek  

t too toon  

k kop kopie  

l len lenen  

-- ibl ibl  

Structuur Omschrijving 

too bib [<instellingsnummer>] [kop|len|ibl]  Toon het bibliotheekprofiel. 
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9 Instituten als verstrekker 

In het IBL-systeem is een aparte voorziening gemaakt voor het rechtstreeks plaatsen van IBL-
aanvragen bij instituten. Daardoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld grotere faculteitsbibliotheken 
als zelfstandige verstrekker meedoen in het IBL-verkeer.  
Voorwaarden zijn:  

1. Vastleggen van het juiste instituutsnummer in het betreffende exemplaarblok in het 
GGC.  

2. Invoering van een eigen bibliotheekprofiel voor leen- en kopieaanvragen. 
De invulling van de bibliotheekprofielen gebeurt door en in overleg met OCLC. 

3. Invulling van de juiste adressen van de subinstellingen, met name het factuuradres. 
Invoering van subadressen is een verantwoordelijkheid van de hoofdinstelling. Invoer 
moet wel gemeld worden aan OCLC omdat de subinstelling een eigen selectiesleutel 
krijgt.  

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan kan een faculteitsbibliotheek als zelfstandige deelnemer 
in het IBL-systeem gaan opereren.  
 
Naast deze optie blijft het mogelijk om aanvragen via het IBL-systeem te plaatsen bij faculteiten. 
Om te zorgen dat de signaturen in dat geval correct op de bon blijven staan, is een apart 
commando gemaakt voor dit soort ‘interne’ doorplaatsingen, namelijk het commando pla. 
 
Tenslotte blijft het mogelijk dat aanvragen via de interne post toegestuurd worden aan de 
faculteiten. Indien deze faculteiten beschikken over een aansluiting op het IBL-systeem kunnen 
ze de aanvraag zelf beantwoorden. Gebeurt dat met een usernummer waarin het juiste 
instituutsnummer is opgenomen dan wordt het instelling/instituutsnummer van de verstrekker 
ook in het systeem opgeslagen en dus ook in de statistische overzichten opgenomen.  
Als aanvragen via de interne post doorgestuurd worden naar faculteiten en daar positief worden 
gehonoreerd, maar de IBL-aanvraag wordt door de centrale instelling met het usernummer van 
de centrale instelling afgemeld in het systeem, dan is in het IBL-systeem niet zichtbaar dat de 
verstrekking door de faculteit heeft plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandelde commando’s:  

Eén 
positie 

Drie 
posities 

Voluit  

-- pla plaats  

-- bib bibliotheek  

Structuur Omschrijving 

pla <aanvraagnummer>  
bib (<instellingsnummer/instituutsnummer>) 

Plaats een specifieke IBL-aanvraag 
door naar een instituut binnen de eigen 
instelling. 

pla aan <reeks> 
bib (<instellingsnummer/instituutsnummer>) 

Plaats een geselecteerde reeks IBL-
aanvragen door naar een instituut 
binnen de eigen instelling. 
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Bijlage I: WinIBW2 Standaard bon (Printen) 

 
pri <aanvraagnummer> bon 

 
NCC/ IBL aanvraagbon A099999999   <ddmmjjjj> 

      

1. Materiaal 2. PPN 

3. Titel 

   

4. Auteur 

5. Deel/ Supplem.     

6. Corporatie 7. Externe database 

8. Jaar/Editie 9. Extern nummer 

10. Uitgave 

11. Serie/Sectie 

12. Pag-ISBN/ISSN 

       

13. Plaatscode 

       

       

       

       

14. Jaar 15. Datum indienen 

16. Volume 17. Datum plaatsing 

18. Aflevering 19. Datum rappel 

20. Leenvorm 21. Particulier 

22. Leveringswijze 23. Geplaatst bij 

24. Coöperatiecode 25. Indiener 

26. Aanvrager 

27. Eindgebruiker 28. Aanvraagident. 

29. Auteur 30. Aanvragerident. 

31. Artikel 

32. Bladzijden 

33. Bron 

34. Opmerking 

       

35. Indiener 36. Stuur rekening 

37. Aanvrager 38. Eindgebruiker 
39. Aanvragerident. 40. Aanvraagident. 
41. Client 
       
42. Afleveradres post   [naam]  
     [naam]  
     [t.a.v.] 
     [adres] 
   [postcode_plaats] 
   [provincie] 
   [landcode_land] 
43. Fax 
44. E-mail 
45. FTP 
46. Ariel 
47. Telefoon 
  

48. Factuuradres  [naam]  
   [t.a.v.]  
   [adres] 
   [postcode_plaats] 
   [provincie] 
   [landcode_land] 
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  [1] origineel gestuurd              [4] nog niet aanwezig  [7] uitgeleend 

  [2] kopie gestuurd                   [5] niet aanwezig  [8] wordt niet uitgeleend 

  [3] overige                               [6] niet beschikbaar  [9] bibliografisch onjuist 

    [0] bij de binder 

49. Aantal eenheden    

50. Aanvraagnummer    
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Bijlage II: WinIBW2 Standaard bon (Downloaden) 

dow <aanvraagnummer> bon 
 

 = NIEUW sinds CBS 4.0   

    

NCC/ IBL aanvraagbon A099999999     

      

1. Materiaal 2. PPN 

3. Titel 

   

4. Auteur 

5. Deel/ Supplem.     

6. Corporatie 7. Externe database 

8. Jaar/Editie 9. Extern nummer 

10. Uitgave 

11. Serie/Sectie 

12. Pag-ISBN/ISSN 

       

13. Plaatscode 

       

       

       

       

14. Jaar 15. Datum indienen 

16. Volume 17. Datum plaatsing 

18. Aflevering 19. Datum rappel 

20. Leenvorm 21. Particulier 

22. Leveringswijze 23. Geplaatst bij 

24. Coöperatiecode 25. Indiener 

26. Aanvrager 

27. Eindgebruiker 28. Aanvraagident. 

29. Auteur 30. Aanvragerident. 

31. Artikel 

32. Bladzijden 

33. Bron 

34. Opmerking 

35. Componist 

36. Artiest 

37. Bewerker 

38. Bezetting 

39. Vorm uitgave 

40. Moeilijkheidsgr. 

       

41. Indiener 42. Stuur rekening 

43. Aanvrager 44. Eindgebruiker 
45. Aanvragerident. 46. Aanvraagident. 
47. Client 

48. Opmerking 
  
  
49. Opm. mbt kosten 
  
  
50. In bezit bij 
  

51. Afleveradres post   [naam]  

   [naam]  

   [t.a.v.] 

   [adres] 

  [postcode_plaats] 
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  [provincie] 

  [landcode_land] 
 

   
52. Fax 
53 E-mail 
54. FTP 
55. Ariel 
56. Telefoon 

57. Factuuradres  [naam]  
  [t.a.v.]  
  [adres] 
  [postcode_plaats] 
  [provincie] 
  [landcode_land] 

 

  [1] origineel gestuurd              [4] nog niet aanwezig  [7] uitgeleend 

  [2] kopie gestuurd                   [5] niet aanwezig  [8] wordt niet uitgeleend 

  [3] overige                               [6] niet beschikbaar  [9] bibliografisch onjuist 

    [0] bij de binder 

58. Aantal eenheden    

59. Aanvraagnummer    
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Bijlage III: WinIBW2 compacte bon (Printen en downloaden) 

 
Algemeen 
In de compacte bon worden de gegevens die in een NCC/IBL-aanvraag gebruikt worden niet in 
de vaste opmaak van de ‘standaard’ bon gepresenteerd, maar als aparte velden.  
 Ieder veld heeft een eigen veldnaam (V00, VTA, VTB, etc.) en wordt afgesloten met een 

einde-onderdeel-teken (in Pica-3-protocol: EEO; char [29]). 
 Lege velden worden niet opgestuurd.  
 In sommige velden worden escape-codes (in Pica-3-protocol: escape; char[27]) en CR/LF-

aanduidingen (?) gebruikt om subvelden te identificeren. Dit is bijv. het geval in veld VHA, 
de bezitsinformatie per verstrekker.  

In de compacte bon wordt aan het eind de volledige kandidatenlijst meegestuurd, d.w.z. een 
overzicht van de verstrekkers waar de aanvraag al geweest is en van de verstrekkers waar de 
aanvraag nog naar toe kan.  
Verder kunnen er gegevens meegestuurd worden die afkomstig zijn uit een zogenaamde 
‘externe’ aanvraag. Dit zijn aanvragen die afkomstig zijn uit een ander, bijvoorbeeld buitenlands, 
IBL-systeem.  
 
In het Overzicht Velden wordt in de kolom Veldtype gemaakt van de volgende aanduidingen: 
 

Code Betekenis 

countrycode Landcode, char(3), ISO 3166 landcode 

date Datum 

datetime Datum en tijd 

dlvformat Afleverformaat, onechar, één van de volgende afleverformaten: 
G = Gif | J = Jpeg | M = MPTIFF | P = PostScript | F = PDF | T = Tiff  

Illnum IBL-Aanvraagnummer 

Iln Internal Library Number.  
Dit is een ander nummer dan het NCC/IBL-instellingsnummer. 

libgp Bibliotheekgroep; in Nederland zijn geen bibliotheekgroepen gedefinieerd. 

loantype Leenvorm, onechar, één van de volgende leenvormen: 
L = Leenaanvraag | K = Kopieaanvraag 

money Bedrag, genoteerd in centen. 

number Aantal 

onechar a..z, A..Z, 0..9 

paymenttype Betalingstype, onechar, één van de volgende betalingstypen: 
U = Eindgebruikertarief binnen de instelling  
L = Bibliotheektarief voor depositobibliotheken waarvoor het verstrekkerstarief 
niet geldt 
E = Verstrekkerstarief 

station Instellings-/instituutsnummer 

supplymedtype Gevraagd medium, onechar, één van de volgende typen: 
1 = Geprint | 2 = Fotokopie | 3 = Microform | 4 = Film of video |  
5 = Audio | 6 = Machine leesbaar | 7 = Overige 

userkey Usernaam/nummer 

varchar(16) Tekstveld met een maximale lengte van 16 tekens 

ynflag ‘y[es]’ of ‘n[o]’ 
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Overzicht velden 
 

pri of dow <aanvraagnummer> com 

 
 = NIEUW sinds CBS 4.0   

    

 Categorie  Veldnaam Veldtype 

1 Algemeen 00 = <IBL nummer> illnum 

2  01 = <identificatie aanvraag> varchar(16) 

3  02 = <vrije aanvraag> ynflag 

4  03 = <externe aanvraag> ynflag (zie noot 
2
) 

5  04 = <status in behandeling> ynflag 

6  05 = <is beantwoord> ynflag (zie noot 
3
) 

7  06 = <stuur rekening> ynflag 

8   07= <gearchiveerd> ynflag 

9 Titelgegevens TA = <PPN1, PPN2, PPN3> varchar(80)  
(zie noot 

4
) 

10  TB = <materiaalcode> varchar(4) 

11  TC = <titel> varchar(80) 

12  TD = <auteur> varchar(80) 

13  TE = <corporatie> varchar(80) 

14  TF = <editie> varchar(80) 

15  TG = <jaar van uitgave> varchar(4) 

16  TH = <plaats van uitgave> varchar(80) 

17  TI = <uitgever> varchar(80) 

18  TJ = <serie> varchar(80) 

19  TK = <isbn> varchar(16) 

20  TL = <issn> varchar(16) 

21  TM = <deel> varchar(80) 

22  TN = <bladzijden> varchar(80) 

23 Indiener F1 = <bibliotheeknummer> station 

24  F2 = <datum indienen> datetime 

25  F3 = <verloopdatum> date 

26 Adres indiener FA = <volledige naam indiener> varchar(64) 

27  FB = <subnaam indiener> varchar(64) 

28  FC = <adres> varchar(64) 

29  FD = <postcode> varchar(16) 

30  FE = <plaats> varchar(64) 

31  FF = <staat/provincie> varchar(64) 

32  FG = <landcode> countrycode 

33  FH = <landnaam> varchar(64) 

34  FI = <telefoon> varchar(32) 

35  FJ = <contactpersoon> varchar(64) 

36  FK = <printer-adres> varchar(128) 

37  FL = <e-mailadres> varchar(128) 

38  FM = <fax-adres> varchar(32) 

39  FN = <ftp-adres> varchar(256) 

                                                      
 
2
 Externe aanvraag. Dit is een aanvraag afkomstig uit een ander, bijvoorbeeld buitenlands IBL-systeem. 

3
 Aanvraag beantwoord. Dit geldt alleen voor externe aanvragen en geeft aan of een antwoordcode via de 

gateway verstuurd is naar een extern IBL-systeem 
4
 Als er een artikel wordt aangevraagd, zal het systeem het PPN van de periodiek in VTA plaatsen. Dit 

PPN kan eventueel gevolg worden door andere PPN’s. Het PPN van het artikel wordt geplaatst in VAF. 
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40 Aanvrager RA = <instellingsnummer aanvrager> station 

41  RB = <identificatie aanvrager> userkey 

42  RC = <identificatie van de aanvraag> varchar(64) 

43  RD = <contactpersoon> varchar(32) 

44  RH = <kosten aanvrager> money (zie noot 
5
) 

45  RI = <kosten eindgebruiker> money (zie noot 
6
) 

46  RJ = <korte naam> varchar(32) 

47  RK = <particuliere aanvrager> ynflag 

48  RL = <bibliotheekgroep> libgrp 

49  RM = <bibliotheektype> varchar(8) 

50  RO = <uitleg bibliotheektype> varchar 

51  RN = <bibliotheekklasse> varchar(16) 

52 Afleveradres DA = <volledige naam> varchar(64) 

53  DB = <subnaam> varchar(64) 

54  DC = <adres> varchar(64) 

55  DD = <postcode> varchar(16) 

56  DE = <plaats> varchar(64) 

57  DF = <staat/provincie> varchar(64) 

58  DG = <landcode> countrycode 

59  DH = <landnaam> varchar(64) 

60  DI = <telefoon> varchar(32) 

61  DJ = <contactpersoon> varchar(64) 

62  DK = <printer-adres> varchar(128) 

63  DL = <e-mailadres> varchar(128) 

64  DM = <fax-adres> varchar(32) 

65  DN = <ftp-adres> varchar(256) 

66  DO = <url> varchar(240) 

67 Bankgegevens BA = **Niet in gebruik in Nederland**   

68   BB = **Niet in gebruik in Nederland**   

69   BC = **Niet in gebruik in Nederland**   

70   BD = **Niet in gebruik in Nederland**   

71   BE = **Niet in gebruik in Nederland**   

72   BF = **Niet in gebruik in Nederland**   

73   BG = **Niet in gebruik in Nederland**   

74   BH = **Niet in gebruik in Nederland**   

75   BI = **Niet in gebruik in Nederland**   

76   BJ = **Niet in gebruik in Nederland**   

77   BK = **Niet in gebruik in Nederland**   

78 Factuuradres IA = <volledige naam> varchar(64) 

79  IB = <subnaam> varchar(64) 

80  IC = <adres> varchar(64) 

81  ID = <postcode> varchar(16) 

82  IE = <plaats> varchar(64) 

83  IF = <provincie> varchar(64) 

84  IG = <landcode> countrycode 

85  IH = <landsnaam> varchar(64) 

86  II = <telefoon> varchar(32) 

                                                      
 
5
 Betaald door aanvrager. Het bedrag dat bij het indienen van het deposito van een aanvragende instelling 

is afgetrokken.  
6
 Betaald door eindgebruiker. Het bedrag dat bij het indienen van het deposito van de eindgebruiker is 

afgetrokken. 
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87  IJ = <contactpersoon> varchar(64) 

88  IK = <printer-adres> varchar(128) 

89  IL = <e-mailadres> varchar(128) 

90  IM = <fax-adres> varchar(32) 

91  IN = <ftp-adres> varchar(256) 

92 Leeninformatie LA = <spoedaanvraag> ynflag 

93  LB = <jaar(-maand-dag)> varchar(10) 

94  LC = <volume> varchar(6) 

95  LD = <aflevering> varchar(6) 

96  LE = <leenvorm> loantype 

97  LF = <maximaal aantal dagen 
circuleren> 

number 

98  LG = <leveringswijze(n)> varchar(16) 

99  LH = <afleverformaat> dlvformat 

100  LI = <betaalwijze> paymenttype 

101  LJ = <gevraagd medium> supplymedtype 

102  LK = <client> varchar(128) 

103  LM = <client organization> varchar(64) 

104  LN = <clearing house> ynflag 

105 Artikelinformatie AA = <auteur artikel> varchar(54) 

106  AB = <titel artikel> varchar(54) 

107  AC = <bladzijden> varchar(16) 

108  AD = <bron> varchar(54) 

109  AE = <opmerking> varchar(54) 

110  AF = <PPN artikel> varchar(12) 

111  AG = <aantal bladzijden> varchar(12) 

112 Titelgegevens 
bladmuziek 

MA = <componist> varchar(80) 

113   MB = <artiest> varchar(80) 

114   MC = <bewerker/ samensteller> varchar(80) 

115   MD = <bezetting> varchar(80) 

116   ME = <vorm uitgave> varchar(80) 

117   MF = <moeilijkheidsgraad> varchar(80) 

118 Holdinggegevens 
verstrekker 

HA = <holdinggegevens verstrekker> Zie noot 
7
 

119 Verstrekker S1 = <verstrekker> station 

120  S2 = <iln verstrekker> iln (zie noot 
8
) 

121  S3 = <in behandeling> ynflag 

122  S4 = <aantal rappels> number 

123  S5 = <datum volgende rappel> date 

124  S6 = <datum plaatsing> datetime 

125  S7 = <coöperatiecode> varchar(16)  
(zie noot 

9
) 

126   S8 = <in bezit van> station 

127 Adres verstrekker SA = <volledige naam> varchar(64) 

128  SB = <subnaam> varchar(64) 

129  SC = <adres> varchar(64) 

                                                      
 
7
 VHA structuur. Velden worden gescheiden door een spatie.  

8
 ILN. Een intern instellingsnummer. Dit is niet het NCC/IBL-instellingsnummer. 

9
 Coöperatiecode. Aanduiding of een instelling deel uitmaakt van eenzelfde samenwerkingsverband of 

circuit.  
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130  SD = <postcode> varchar(16) 

131  SE = <plaats> varchar(64) 

132  SF = <provincie> varchar(64) 

133  SG = <landcode> countrycode 

134  SH = <landnaam> varchar(64) 

135  SI = <telefoon> varchar(32) 

136  SJ = <contactpersoon> varchar(64) 

137  SK = <printer-adres> varchar(128) 

138  SL = <e-mailadres> varchar(128) 

139  SM = <fax-adres> varchar(32) 

140  SN = <ftp-adres> varchar(256) 

141 Externe aanvraag XA = <transactie identificatie> varchar(250) 

142  XB = <remote package name> varchar(16) 

143  XC = <remote package type> varchar(32) 

144  XD = <remote userid> varchar(16) 

145  XE = <status opdracht> onechar 

146  XF = <externe indiendatum> datetime 

147  XG = <doel referentie> varchar(16) 

148  XX = <vrije tekst> varchar(2048) 

149   LO = <opmerking> varchar(250) 

150   LP = <opmerking m.b.t. de kosten> varchar(250) 

151 Kandidaat-
verstrekkers 

CA = <lijst van kandidaat-verstrekkers> Zie noot 
10

 

 

                                                      
 
10

 VCA structuur. Velden worden gescheiden door een spatie. De verstrekkers worden gepresenteerd in 
chronologische volgorde.  


