
PiCarta 
GGC en deelbestanden, Online Contents, 

Kluwer en Speciale bestanden 

Nieuw in versie 7.0 
 

Publicatiedatum: 16 juli 2013 

 



 

2 PiCarta • Nieuw in versie 7.0 

Inhoudsopgave 

1 INLEIDING 2 

2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 

2.1 Ondersteuning van Internet Explorer 9 3 

2.2 Informatie over cookies 3 

2.3 Juridische metadata van Kluwer 4 

3 CORRECTIES 5 

3.1 Tekst tab ‘NCC bezit’ gewijzigd 5 

3.2 IBL-aanvraagscherm 6 

3.3 Help 7 

SUPPORT 8 

 

 

Documentversie: 1.0 

16/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inleiding 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en verbeteringen in PiCarta, NCC 
en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden, die worden opgeleverd in 

PiCarta/PSI versie 7.0. Deze versie zal vanaf maandagavond 22 juli 2013 beschikbaar zijn. 

De ontsluiting van Kluwer metadata, die in deze versie van PiCarta mogelijk wordt gemaakt, is de 
belangrijkste nieuwe functie. Voor intern gebruik binnen OCLC is het een aanmerkelijke 
verbetering dat het indexeringsproces veel minder tijd kost. Verder zijn er in deze versie wat 
kleine correcties opgeleverd. 

 

In onderstaand overzicht is aangegeven op welk bestand (of bestandengroep) de beschreven 

nieuwe functies en correcties van toepassing zijn. 

 

NIEUWE FUNCTIONALITEIT 

 

Alle bestanden: 

 Ondersteuning van Internet Explorer 9 

 Informatie over het gebruik van cookies 
 

Kluwer: 

In deze versie van PiCarta worden voorbereidingen getroffen om de juridische metadata van 
Kluwer toegankelijk te maken. Op het inlogscherm van PiCarta is daarom de nieuwe tab Kluwer 
toegevoegd. 
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CORRECTIES 

 

Alle bestanden: 

 IBL aanvraagscherm (leen en kopie): veldnaam aangepast (IBL is niet beschikbaar in de 

Speciale bestanden) 

 Functie Help: de Nederlandse tekst voor RSS feeds is aangepast en bovendien is deze nu 
ook beschikbaar in de Engelstalige interface 

 Functie Help: de Engelse teksten voor ILL zijn gesynchroniseerd met de Nederlandse (IBL 
is niet beschikbaar in de Speciale bestanden) 

 

PiCarta en Online Contents: 

 Functie Help: de Nederlandse en Engelse teksten voor SDI zijn aangepast 
 

PiCarta 

 Tekst tab NCC bezit gewijzigd 

 

 

2 Nieuwe functionaliteit 

2.1 Ondersteuning van Internet Explorer 9 

VAN TOEPASSING OP: ALLE BESTANDEN 

 

Versie 7.0 van PiCarta wordt nu ook ondersteund door Internet Explorer 9. IE9 is beschikbaar voor 

alle versies van Windows Vista en Windows 7. 

 

2.2 Informatie over cookies 

VAN TOEPASSING OP: ALLE BESTANDEN 

 

Op de inlogschermen van PiCarta (Afb. 1) en Kluwer wordt een link weergegeven naar informatie 
over het gebruik van cookies op de website www.picarta.nl. Cookies worden onder andere gebruikt 
voor het registreren in welke databases wordt gezocht en het vastleggen van uw voorkeuren 
m.b.t. taal en vormgeving van de interface. Door gebruik te maken van de dienst www.picarta.nl 
geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies op uw computer. 

Het informeren van websitebezoekers is noodzakelijk op grond van wijzigingen in de 

Telecommunicatiewet uit 2012. 

 

http://www.picarta.nl/
http://www.picarta.nl/


 

4 PiCarta • Nieuw in versie 7.0 

 

Afb. 1 

 

2.3 Juridische metadata van Kluwer 

 

Binnenkort worden de juridische metadata van Kluwer via PiCarta toegankelijk gemaakt. Op het 
inlogscherm van PiCarta is daarom de nieuwe tab Kluwer toegevoegd (Afb. 2). 

 

 

Afb. 2 

 

Zodra het laden is afgerond kunnen alle bibliotheekgebruikers die toegang hebben tot PiCarta via 
de tab Kluwer de metadata van de artikelen bekijken. Het betreft records op het gebied van:  

 Jurisprudentie 
 Wet- en regelgeving 
 Commentaren op jurisprudentie en wet- en regelgeving 
 Vakliteratuur 

De metadata bevatten onder andere wetnaam, regelingtype, regelgevende instantie, landelijk 
jurisprudentienummer, trefwoorden, samenvatting, etc. (Afb. 3). 

 

Nieuwe tab ‘Kluwer’ 
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Afb. 3 

 

Als alle metadata geladen zijn, zal dit op het inlogscherm van Kluwer worden gemeld. Voor 
gebruikers van bibliotheken met een Kluwer-licentie zal het dan het mogelijk zijn om door te 

klikken naar de volledige digitale teksten op Kluwer Navigator, de online omgeving van Kluwer.  

De Kluwer metadata zullen niet alleen toegankelijk worden gemaakt als apart bestand onder de 
tab Kluwer (Database 2.26), maar ze zullen ook worden geïntegreerd in PiCarta (Database 2.41). 

Aanvullende informatie over de Kluwer content en de samenwerking met OCLC kunt u vinden in dit 

bericht1. 

 

 

3 Correcties 

3.1 Tekst tab ‘NCC bezit’ gewijzigd 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA 

 

Het tabblad met de lijst van bibliotheken die een exemplaar van de gezochte titel in hun collectie 
hebben, had voorheen de benaming NCC bezit (Afb. 4). Omdat deze naam voor veel 
bibliotheekbezoekers onduidelijk was, is de tekst gewijzigd in beschikbaar bij (Afb. 5). 

 

                                                
1 Merk op dat de metadata, i.t.t. wat in dit bericht wordt gemeld, nog niet klaar zijn voor gebruik. 

Link naar volledige tekst 
‘Kluwer’ 

Link naar volledige tekst 
‘Kluwer’ 

http://www.kluwernavigator.nl/
https://www.oclc.org/nl-NL/news/releases/2013/201312.html
https://www.oclc.org/nl-NL/news/releases/2013/201312.html
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Afb. 4 

 

 

 

Afb. 5 

 

 

3.2 IBL-aanvraagscherm 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA, NCC EN DEELCATALOGI EN ONLINE CONTENTS 

 

In de vorige versies van PiCarta werd op het IBL-aanvraagscherm voor leen of fotokopie in het 
veld lenerpas nummer automatisch de naam van de lener ingevuld (Afb. 6). Aangezien dit voor 
verwarring zorgde is deze veldnaam in PiCarta 7.0 vervangen door naam of nummer (Afb. 7). 

 

Gewijzigde benaming 
veldnaam 

Oud 

PiCarta 7.0 
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Afb. 6 

 

 

 

Afb. 7 

 

3.3 Help 

In de teksten van de functie Help is het volgende gewijzigd: 

 De Nederlandse tekst voor RSS feeds is aangepast en bovendien is deze nu ook 
beschikbaar in het Engels 

 De Nederlandse en Engelse teksten voor SDI zijn aangepast (alleen van toepassing op 
PiCarta en Online Contents) 

 De Engelse teksten voor ILL zijn gesynchroniseerd met de Nederlandse (van toepassing op 
alle bestanden, behalve de Speciale bestanden) 

PiCarta 7.0 

Nieuwe veldnaam 

Oud 



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.  

 

 

ISO 9001 certified 

ISO 27001 certified 

De volgende OCLC product- en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van OCLC, 
Inc.: OCLC, OCLC WorldShare Management Services, WorldCat, WorldCat Local, WorldCat.org, WorldCat 
Resource Sharing, WorldShare, WorldShare Analytics, WorldShare Interlibrary Loan, WorldShare License 
Manager, WorldShare Metadata, WorldShare Platform en ‘The world's libraries. Connected.’ Daarnaast zijn de 
beeldmerken van OCLC, WorldCat en WorldShare dienstmerken van OCLC. CBS, GGC, PiCarta, NCC, LBS, 
GoNext 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. 

 

mailto:support-nl@oclc.org
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