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1 Inleiding 

In dit document vindt u een beschrijving van een extra verbetering in PiCarta en NCC en 
deelcatalogi, die in een bugfix van PiCarta/PSI versie 6 is opgeleverd. Deze versie is vanaf 27 
maart 2012 beschikbaar. 

 

2 IBL: in ‘Mijn PiCarta’ wordt de document-URL weergegeven 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA, NCC EN DEELCATALOGI 

 

In CBS 6.0 (productiedatum 15 oktober 2011) is in het IBL de antwoordcode ‘beschikbaar via URL’ 
geïntroduceerd. Verstrekkende bibliotheken kunnen deze gebruiken bij het beantwoorden van 

kopieaanvragen voor documenten waarvan ook een elektronische versie beschikbaar is. De 

eindgebruiker ontvangt dan geen kopie, maar de URL van het document.  

Tot nu toe konden eindgebruikers de document-URL alleen terugvinden in de IBL notificatie e-mail 
(Afb. 2) maar nog niet in PiCarta en NCC en deelcatalogi. Dit is nu gecorrigeerd. 

 In PiCarta vindt u uw IBL-aanvragen terug onder het menu Mijn PiCarta, op het tabblad 
aanvragen (Afb. 1). Onder het kopje Leveringsgegevens onderaan op de pagina wordt 
de URL uiterst rechts weergegeven. Als de verstrekkende bibliotheek nog een toelichting 

heeft gegeven, vindt u deze terug onder het kopje uitleg.  

 In NCC en deelcatalogi vindt u uw IBL-aanvragen terug onder het menu Mijn profiel, 
eveneens op het tabblad aanvragen. 

Voor de antwoordcode ‘Beschikbaar via URL’ worden geen kosten in rekening gebracht. 
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Afb. 1 

 

 

Afb. 2 

 

Zie voor uitgebreide informatie over deze IBL-antwoordcode in paragraaf 2.5 
‘Nieuwe antwoordcode E=Beschikbaar via URL’ in het document NCC-IBL Nieuw in CBS versie 6.0 
(doelgroep: professionals IBL). 

 

Document-URL werd al weergegeven 

Document-URL wordt nu weergegeven 

http://www.oclc.org/nl/nl/support/documentation/nccibl/NCC-IBL_nieuwinCBS4versie60_v11.pdf


Support 

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten kunnen 
bibliotheekmedewerkers contact opnemen met de Servicedesk: 

E support-nl@oclc.org 

T +31-(0)71-524 66 00 
F +31-(0)71-522 31 19 
P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland 

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

 

 

De volgende OCLC product- en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken of dienstmerken 
van OCLC, Inc.: OCLC en WorldCat. Daarnaast zijn het OCLC beeldmerk en de slogan ‘The 

World’s Libraries. Connected.’ dienstmerken van OCLC. PiCarta, CBS, GGC, NCC/IBL en WinIBW 
zijn handelsmerken van OCLC B.V. Product- en dienstnamen van derden zijn handelsmerken of 

dienstmerken van hun respectieve eigenaren.  

Indien nodig, geeft OCLC toestemming voor fotokopiëren van deze publicatie. 

Productcode:  

MAN_PiCarta_Versie 
6.0_Aanv 
1203, OCLC B.V. 
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