Meta4books: Nieuwsbrief 3 (7 maart 2012)
DINSDAG 3 APRIL 2012: GEBRUIKERSOVERLEG META4BOOKS
Het nieuwe werkjaar is al een tijdje op gang getrokken, en zoals u weet, brengt de maand maart ook
steeds het eerste Gebruikersoverleg van Meta4Books met zich mee. Dit jaar zullen onze
‘Gebruikersoverleggen’ er echter enigszins anders gaan uitzien. Meta4Books is immers niet alleen meer
bezig met het onderhouden van ons bestelplatform ‘Boekenbank’, maar heeft sinds enige tijd tal van
nieuwe projecten mee op gang getrokken. Daarom willen we u graag uitnodigen op de volgende data
voor de voorstelling en bespreking van onze nieuwe projecten:
Dinsdag 3 april 2012 om 10 uur, Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout. (Dit
Gebruikersoverleg vervangt het overleg dat gepland was op 20 maart 2012).
Begin dit jaar schreven we het al in onze nieuwsbrief: “2012 wordt voor Meta4Books een jaar vol
uitdagingen.” Met de verandering van de naam van de vzw Boekenbank in Meta4Books zijn we in 2011
een nieuwe richting ingeslagen, de weg van de ‘metadata’. Meta4Books wil er alles op inzetten om,
vertrekkende van de bestaande Boekenbank-database, het digitaal referentieplatform van het Vlaamse
en bij uitbreiding het Nederlandstalige boekenvak te creëren, een platform dat voor elk van u een
belangrijk werkinstrument zal worden! Meta4Books wordt meer dan Boekenbank alleen. Daarom zijn we
nu bezig met het opzetten van een apart platform (ism. iContact) waarin onze database wordt
ondergebracht.
Maar wat houdt ‘het digitale referentieplatform van het Vlaamse boekenvak’ eigenlijk in?
Welk voordeel heeft dit voor een uitgever? Welk voordeel heeft dit voor de boekhandel? Hoe kan ik
hiermee mijn website verbeteren?
Zal u dit als uitgever kunnen gebruiken? Moet ik mijn data op een andere manier aanleveren?
Wat zal dit als voordeel voor uw boekhandel opleveren? En zal u dan ook aanpassingen aan uw eigen
systeem moeten voorzien?
We stippen hier reeds een aantal nieuwe functionaliteiten aan van het nieuwe systeem:
o Koppeling van verschillende formaten (HC, PB, Pocket, audio…) naar één werk via ISTC
o Correcties en bijkomende gegevens van auteurs: één keer corrigeren = correctie voor alle titels
van deze auteur
o Alle mogelijke subsets van titelinformatie kunnen opgevraagd worden: bv. enkel reisboeken,
enkel kinderboeken enz..
o Onderscheid tussen een online catalogus (zonder displays, pakketten enz..) en een interne
catalogus
o Enz…
We nodigen u graag uit op 3 april 2012 voor het volgende programma:
o
o
o
o

Welkomstwoord (Jef Maes, Gedelegeerd Bestuurder Meta4Books)
De visie en strategie van Meta4Books (presentatie Annika Buysse, Hoofd Metadatacentrum)
Demo Meta4BookDB (presentatie Huub van de Pol, Icontact)
Vragen en opmerkingen

De vergadering heeft tot doel om u een beeld te schetsen van de toekomstvisie van Meta4Books en is
bedoeld voor boekhandelaars, uitgevers en distributeurs/importeurs, zijnde iedereen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de huidige Boekenbank werkt of in contact komt.
We starten stipt om 10u en voorzien het einde rond 12u30, gevolgd door een netwerkmoment met
broodjes.
Gelieve op voorhand in te schrijven, zodat we de nodige praktische schikkingen kunnen treffen.
Inschrijven kan via tine@boek.be.

Vacature Projectverantwoordelijke Meta4Books
Meta4Books is op zoek naar een nieuwe collega om een aantal nieuwe projecten rond metadata te
begeleiden. Voor de volledige vacature verwijzen we graag door de Boekenvak-site via de onderstaande
link:
http://www.boekenvak.be/vacature/meta4books-op-zoek-naar-een-projectverantwoordelijke

Adreswijziging
No monkey Business heeft zich op een nieuw adres gevestigd:
No Monkey Business
Epicealaan 20
2390 Westmalle.
Wijziging Leveringsadres Standaardboek Verhuur BV (aansluitingsnummer 816)
Leveringsadres is gewijzigd:
Dieselstraat 7
8263 AE, Kampen
Algemeen adres: blijft ongewijzigd:
Dieselstraat 1
8263 AE, Kampen

Fondswijzigingen
Het fonds van Elmar (reisgidsen) wordt verdeeld door Craenen.
Sinds januari 2012 verdeelt Craenen het fonds van Elmar (reisgidsen). De titels zijn in Boekenbank te
vinden onder fondscode CRNELM. Bestellingen op de titels worden doorgestuurd naar Craenen.
Het fonds van Nelles Reisgidsen wordt verdeeld door Craenen.
Sinds januari 2012 verdeelt Craenen het fonds van Nelles Reisgidsen. De titels zijn in Boekenbank te
vinden onder fondscode CRNNEL. Bestellingen op de titels worden doorgestuurd naar Craenen.
Het fonds van Globetrotter wordt verdeeld door Craenen.

Sinds januari 2012 verdeelt Craenen het fonds van Globetrotter. De titels zijn in Boekenbank te vinden
onder fondscode CRNGLB. Bestellingen op de titels worden doorgestuurd naar Craenen.
Het fonds van Bas Distributie wordt verdeeld door CB Vlaanderen.
Vanaf 1 maart 2012 verdeelt CBVlaanderen het fonds van Bas Distributie (zij nemen de titels van her
failliete Endless Ideas over). De titels zijn in Boekenbank te vinden onder fondscode CBHBDB.
Bestellingen op de titels worden doorgestuurd naar CB Vlaanderen.
Pearson plaatst zijn Engelstalige importfondsen op Boekenbank.
Vanaf maart 2012 zal je de Engelstalige importfondsen van Pearson terug te vinden zijn in het
basisbestand van Boekenbank onder de fondscode PEAENG.
CB Compact: nieuwe fondsen
Centraal Boekhuis biedt de startende uitgever eenvoudig toegang tot de Nederlandse en Vlaamse
boekenmarkt. Kijk voor meer informatie op www.cbcompact.be.
CB Vlaanderen verdeelt titels van INSPT.
Via de CB-Compactformule verdeelt Centraal Boekhuis de titels van INSPT.
De titels (Uitgeversprefix: 9789491374 ) zijn in Boekenbank terug te vinden onder CBHISP.
CB Vlaanderen verdeelt titels van Desmyttere marketingadvies.
Via de CB-Compactformule verdeelt Centraal Boekhuis de titels van Desmyttere marketingadvies.
De titels (Uitgeversprefix: 9789491273 ) zijn in Boekenbank terug te vinden onder CBHDEM.
CB Vlaanderen verdeelt titels van Booklight.
Via de CB-Compactformule verdeelt Centraal Boekhuis de titels van Booklight.
De titels (Uitgeversprefix: 9789491472 ) zijn in Boekenbank terug te vinden onder CBHBKL.
CB Vlaanderen verdeelt titels van Tjerk Ridder.
Via de CB-Compactformule verdeelt Centraal Boekhuis de titels van Tjerk Ridder.
De titels (Uitgeversprefix: 97890817624 ) zijn in Boekenbank terug te vinden onder CBHTJR.
CB Vlaanderen verdeelt titels van Maestro Kinderboeken.
Via de CB-Compactformule verdeelt Centraal Boekhuis de titels van Maestro Kinderboeken.
De titels (Uitgeversprefix: 97890818634) zijn in Boekenbank terug te vinden onder CBHMKB.

