BOEKENBANK VERSIE 3.7

WELKE VOORDELEN VOOR
BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN?

EEN HANDLEIDING.

Vanaf 30 juni 2008 is de nieuwe versie van Boekenbank in gebruik.
Sinds 2002 kunnen bibliotheken en instellingen gebruik maken van Boekenbank om bestellingen
door te sturen naar de boekhandel(s) waar ze mee samenwerken. In de nieuwe versie van
Boekenbank hebben we de lay-out en de gebruiksvriendelijkheid alvast proberen te verbeteren.
Aan de hand van enkele screenshots geven wij u een beeld van de voordelen die u heeft om een
inlogcode aan te vragen.

Wilt u gratis lid worden van Boekenbank? Vraag uw inlogcode en wachtwoord aan via e-mail. (zie
hieronder).

Info:
Boekenbank vzw
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout
tel. 03 287 66 96
www.boekenbank.be
e-mail: boekenbank@boek.be

1. Ledenmodule voor Bibliotheken/instellingen
Startpagina
Inloggen doet u net als de publieke gebruiker. U surft naar www.boekenbank.be en vult rechts boven
onder e-mailadres de logincode in die u van Boekenbank gekregen hebt. Onder paswoord komt dan
het paswoord te staan. Zodra u op ‘Meld aan’ klikt, komt u in het ledengedeelte van Boekenbank
terecht.

U vindt bovenaan een menubalk met 6 knoppen / tabbladen. Het tabblad dat u aanklikt, zal telkens
rood opkleuren. Met de knop ‘Home’ komt u steeds terug naar dit beginscherm. De knop ‘Meld af’
zorgt ervoor dat u opnieuw terechtkomt op de publieke website van Boekenbank.
Beheer

Als u zich voor het eerst inlogt op het ledengedeelte van Boekenbank, is het altijd interessant om
eerst even uw eigen gegevens te controleren. Ga daarvoor naar de knop ‘Beheer’. U kan de gegevens
aanpassen door te klikken op ‘Wijzig algemene gegevens’. Daarna kan u de boekhandels instellen bij
wie u wilt bestellen. U doet dit door te klikken op de knop ‘Wijzig uw favoriete boekhandel’.

U krijgt dan een scherm met een zoek-knop. Klik op ‘Zoek’ en geef de naam (postcode of gemeente)
van de boekhandel in in het invulveldje dat bovenaan het nieuwe kadertje verschijnt.

Klik daarna op ‘Filter Boekhandel’. U krijgt meteen een lijst van de boekhandels die aan uw criteria
beantwoorden. Om de boekhandels van uw keuze te selecteren, klikt u op het groene vinkje. Het
kadertje met het overzicht verdwijnt en de aangeklikte boekhandel wordt toegevoegd aan de lijst
onder de ‘zoek-knop’. Herhaal deze actie zo vaak als het aantal boekhandels dat u wenst toe te
voegen. Als u klaar bent, klikt u op ‘Bewaar’.
U kan hier later altijd nog boekhandels aan toevoegen of verwijderen door terug te keren naar het
scherm onder ‘Beheer’ en te klikken op ‘Wijzig uw favoriete boekhandel’.

Zoeken
Ga naar het tabblad ‘Zoek’. U kan op drie verschillende manieren zoeken en bestellen.

Onder het ‘Snelzoeken’ kan U op ISBN, uitgever, auteur, e.d. zoeken. Boeken die in ons historisch
bestand zitten, zal u hieronder niet terugvinden, aangezien die titels niet meer verkrijgbaar zijn.

Onder ‘Gecombineerd zoeken’ kan u in verschillende zoekveldjes combinaties ingeven. Hierin kan u
onder het label ‘bestandstype’ aanduiden of u wilt zoeken in het actuele bestand of het historische
bestand of in beide. Zo krijgt u ook de titels te zien die niet meer verkrijgbaar zijn.

Als laatste kan u ook zoeken naar ‘Recent verschenen titels’. Onder ‘Recente titels zoeken’ kan u tot
vier weken terug op titels zoeken die in een bepaald genre (op basis van de NUR-code) verschenen
zijn.

Zoeken en bestellen

In de verschillende zoeksystemen kan u in de resultatenlijst titels selecteren die u wilt bestellen. Klik
hiervoor op het winkelkarretje. Zodra u op dit icoontje geklikt heeft, wordt deze titel aan uw
winkelkarretje toegevoegd. Het icoontje van het winkelkarretje kleurt dan rood. Op die manier ziet u
wanneer een titel reeds besteld is.
U kan dan verder zoeken, tot u al de titels die u wenst te bestellen geselecteerd heeft. U kan hierin
ook per titel aangeven hoeveel exemplaren u wenst te bestellen, of u kan een referentie meegeven
aan de titel. Doe dit wel telkens voor u op het icoontje van het winkelkarretje klikt, anders zullen
deze aanduidingen niet meegenomen worden in uw winkelkarretje.
Om uw bestellingen ook te versturen naar de juiste boekhandels, moet u naar uw winkelkarretje
gaan. U kan dit op twee manieren doen. Klik op ‘naar winkelkarretje’ dat boven uw zoekresultaten
staat of ga naar het tabblad ‘Bestellingen’ waar u automatisch in je winkelkarretje terechtkomt.
Indien u de resultatenlijst wenst bij te houden op uw computer, kan u die exporteren naar Excel door
op ‘Exporteer naar Excel’ te klikken bovenaan rechts uw zoekresultaten.

Winkelkarretje

In uw winkelkarretje zelf kan u ook het aantal of de lijnreferentie aanpassen. Bovendien kan u voor
de titels aangeven of u ze meteen wilt bestellen (‘Open’) of dat u ze nog even ‘on hold’ /in wacht wilt
zetten. U kan bovendien ook steeds een orderlijn verwijderen uit uw winkelkarretje door op het
icoontje van het stopbord te klikken.
Zodra u daarmee klaar bent, geeft u een orderreferentie in (een referentie die u aan uw hele
bestelling meegeeft. Dit is handig voor een boekhandel als hij titels moet opzoeken die u besteld
heeft) en duidt u de boekhandel aan naar wie u die titels wilt doorsturen. Klik op ‘Verstuur’ en de
orders worden door Boekenbank rechtstreeks naar de boekhandel verstuurd.
Ook hier kan u uw winkelkarretje steeds exporteren naar Excel.

Uitgaande bestellingen

Zodra u titels heeft doorgestuurd naar de boekhandel, komen die titels terecht in de ‘Uitgaande
Bestellingen’. Deze lijst bevat dan ook enkel titels die nog niet geleverd zijn. U kan per titel aanduiden
of hij ‘Geleverd’ is of dat u hem wenst te annuleren. Zodra u klikt op ‘Aanvraag annulatie’ wordt een
mail gestuurd naar de boekhandel bij wie u de titel besteld heeft met de vraag om de titel te
annuleren. We laten dan verder aan de boekhandel over om hierop te reageren. Als een boekhandel
hierop antwoordt dat het boek geannuleerd is, kan u ‘geannuleerd’ aanduiden bij het boek. Het zal
dan verdwijnen uit de lijst ‘Uitgaande bestellingen’.

Als de boekhandel antwoordt dat het boek niet meer geannuleerd kan worden, zet je het boek op
‘Annulatie geweigerd’. De titel wordt dan opnieuw op ‘Open’ in de lijst ‘Uitgaande bestellingen’
geplaatst tot het wordt aangeduid met ‘Geleverd’. Titels die als ‘Geleverd’ zijn aangeduid,
verdwijnen uit de lijst en worden opgenomen in de ‘Bestelhistoriek’.
Bestelhistoriek

Onder deze laatste knop vindt u alle titels terug die reeds besteld en geleverd zijn. U kan hier ook
selecteren op datum, op referentie of op ISBN om de titels terug te vinden. Zodra u denkt een titel
niet meer nodig te hebben, kan je die archiveren door de titel aan te vinken en op orders archiveren
te klikken. Het is echter wel zo dat deze titels dan ook bij ons uit de database verdwijnen en er hier
op geen enkele manier nog naar kan gezocht worden.
Titels die u niet zelf uit uw historiek verwijdert, worden door Boekenbank automatisch opgekuist na
60 dagen.
Lijsten
Onder dit tabblad krijgt u een overzicht van informatieve lijsten: NUR-codes, Fondscodes,
adreslijsten, enz.

Elke lijst kunt u rangschikken door op de labels boven elke kolom te klikken. Er zal daarbij een
driehoekje oplichten dat aangeeft dat u die kolom geselecteerd hebt.
Elke lijst kan ook worden gedownload in Excel. Om de lijst bij een export naar Excel in een
overzichtelijk formaat te kunnen bekijken, klikt u even op het vierkantje helemaal links tussen A en 1
in uw Excelblad.

Hiermee selecteert u het volledige blad. Als u daarna tussen de A en de B gaat staan (uw cursor
wordt dan een verticale streep), en dubbelklikt, zullen alle kollommen zich automatisch
openvouwen.

