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Nieuw in PiCarta versie 4.6 

1.1 Inleiding 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe kenmerken van PiCarta, die worden 
opgeleverd in PiCarta versie 4.6. De belangrijkste vernieuwingen in PiCarta zijn: 

• De WorldCat interface is standaard. 

• Het bestandenoverzicht op het welkomstscherm is verbeterd. 

• De indeling van het scherm onderwerpen is verbeterd. 

• Introductie van de PiCarta Sociaalnetwerksite (SNS). 

• Titels kunnen blijvend worden bewaard via het menu Mijn Archief. 

• Voorkeursinstellingen kunnen (blijvend) worden bewaard via het nieuwe menu Mijn 
instellingen. 

• Het is mogelijk om bladmuziek aan te vragen. 

• Zoeken met pinyin en pinyin collatie. 

Alle nieuwe functies zijn aanwezig in het bestand PiCarta (2.41). Een aantal hiervan is ook 
beschikbaar in de deelbestanden van PiCarta, in Online Contents en in de ORS-bestanden. 

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

1.2 Standaard WorldCat interface 

1.2.1 PiCarta (2.41) 

In deze nieuwe versie van PiCarta wordt de grijsblauwe WorldCat interface standaard aangeboden 
(Afb. 2). De nieuwe vormgeving sluit aan bij de interface van WorldCat.org, het wereldwijde 
netwerk van bibliotheekcatalogi van OCLC. Tot nu toe was in PiCarta de mintgroene vormgeving 
standaard (Afb. 1). Wel was het mogelijk om voor de duur van de huidige sessie voor de nieuwe 
WorldCat-stijl te kiezen. Niet alle schermen echter waren al in de nieuwe vormgeving beschikbaar. 

Inmiddels is de grijsblauwe vormgeving doorgevoerd voor alle PiCarta-schermen, inclusief die van 
de menu’s Mijn PiCarta en Gebruik WorldCat®.  

 

Afb. 1 ‘Mijn PiCarta’, tabblad ‘aanvragen’ in ‘oude’ mintgroene vormgeving 
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http://www.worldcat.org/


 

 

Afb. 2 ‘Mijn PiCarta’, tabblad ‘aanvragen’ in WorldCat vormgeving 

Voor de mintgroene schermen is overigens een nieuw ontwerp toegepast (Afb. 3). De lay-out 
hiervan sluit nu beter aan bij de WorldCat-vormgeving. 

 

Afb. 3 ‘Mijn PiCarta’, tabblad ‘aanvragen’ in de ‘nieuwe’ mintgroene vormgeving 

 

In dit document zijn in principe alle schermen in de WorldCat-vormgeving afgebeeld, tenzij de 
oude situatie wordt vergeleken met de nieuwe.  

LET OP: 

In de mintgroene vormgeving bevinden sommige schermelementen zich op een andere plaats dan 
op de WorldCat-schermen. De linken leen | fotokopie | toevoegen aan archief | bijdrage etc. 
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bijvoorbeeld bevinden zich op het WorldCat-scherm titelgegevens (volledige presentatie) geheel 
onderaan, terwijl deze zich op het mintgroene scherm rechtsboven onder de groene balk bevinden. 

1.2.2 Andere bestanden 

Ook de schermen van alle andere bestanden worden nu standaard in de WorldCat interface 
aangeboden Tot nu toe waren deze schermen alleen in de mintgroene interface beschikbaar. 

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

 

1.2.3 Vormgeving wijzigen 

Zowel in PiCarta als in de andere bestanden is het nog steeds mogelijk om de mintgroene 
interface te kiezen.  

Als u de vormgeving voor de duur van de huidige sessie wilt wijzigen, kan dit op één van de 
volgende manieren: 

• Kies het menu Zoeken en klik vervolgens op het scherm welkom op de hyperlink 
vormgeving. 

• Kies het menu Mijn instellingen. Kies in het veld Vormgeving voor mint en klik op de 
knop Activeer configuratie . 

Als u de vormgeving permanent wilt wijzigen, kiest u het menu Mijn instellingen. Kies in het veld 
Vormgeving voor mint, geef uw wachtwoord op en klik op de knop Bewaar configuratie .  

Zie paragraaf 1.7 voor meer informatie over het nieuwe menu Mijn instellingen. 

 

1.3 Nieuw bestandenoverzicht 

1.3.1 PiCarta (2.41) 

Het bestandenoverzicht, dat in PiCarta wordt aangeboden, is vernieuwd. De gebruiker kan dit 
scherm openen door – indien nodig - het menu Zoeken te kiezen en vervolgens op het tabblad 
welkom op de hyperlink andere bestanden te klikken of door het tabblad andere bestanden te 
kiezen. Tot nu toe bestond het menu andere bestanden uit één lange alfabetische lijst (Afb. 4).  
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Afb. 4 PiCarta, oude bestandenoverzicht 

De presentatie van het nieuwe bestandenoverzicht is aanmerkelijk verbeterd. De lijst is nu 
onderverdeeld in 3 categorieën (Afb. 5): 

- Deelcatalogi van PiCarta 

- Online Contents 

- Speciale bestanden 

 

 

Afb. 5 PiCarta, nieuwe bestandenoverzicht (ingeklapt) 

Als de gebruiker op een categorie klikt, wordt een alfabetische lijst met bestanden uitgeklapt (Afb. 
6). 

 
6 PiCarta • Nieuw in versie 4.6 



 

 
PiCarta • Nieuw in versie 4.6 7 

 

Afb. 6 PiCarta, nieuwe bestandenoverzicht (uitgeklapt) 

In de lijst Deelcatalogi van PiCarta staan de volgende bestanden: 

- PiCarta 

- NCC 

- De groepscatalogus van de WSF1
F , ‘13 onder één knop’ 

- Regionale catalogi 

In de lijst Online Contents staan de inhoudsopgaven van wetenschappelijke tijdschriften, 
onderverdeeld in verschillende vakgebieden. 

In de lijst Speciale bestanden staan de ORS (Online Retrieval Systeem) -bestanden. 

Aan het bestandenoverzicht zijn enkele nieuwe bestanden toegevoegd: de regionale catalogus 
IJsselnet en de speciale bestanden BNM (Bibliotheca Neerlandica Manuscripta), DBNG (Digitale 
Bibliografie Nederlandse Geschiedenis) en de Nederlandse Bibliografie. 

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

Niet meer gepresenteerd worden de Nederlandse bibliotheekcatalogi (OPC’s van lokale 
bibliotheeksystemen). Dit heeft geen toegevoegde waarde aangezien in PiCarta, de NCC en de 
deelcatalogi al linken en dieplinken worden aangeboden naar de OPC’s. De OPC’s staan nu vermeld 
op de website van OCLC: http://www.oclc.org/nl/nl/lbs/opc/default.htm. Ook de Duitse en 
Scandinavische catalogi zijn uit de lijst verwijderd. 

► Zie Bijlage 2 voor een overzicht van alle verwijderde bestanden. 

Per bestand worden de volgende elementen weergegeven: 

• De naam van het bestand. Als een bestand beschikbaar is wordt de titel in blauwe tekst 
weergegeven en bevat deze een hyperlink.  

• Een beknopte introductie in grijze tekst. 

LET OP: 
 
Het nieuwe bestandenoverzicht vervangt zowel het ‘oude’ bestandenoverzicht in PiCarta als het 
OBN (Open Bibliotheek Netwerk) -menu (Afb. 7). Het OBN-menu zal binnenkort worden 
afgesloten.  

                                               
1 Sinds 2010 is de naam van de WSF-bibliotheken gewijzigd in ‘Plusbibliotheken’.  

http://www.oclc.org/nl/nl/lbs/opc/default.htm


 

 

 

Afb. 7 OBN-menu, hoofdpagina 

 

1.3.2 Andere bestanden 

Ook op de welkomstschermen van alle andere bestanden wordt het tabblad andere bestanden 
met het nieuwe bestandenoverzicht aangeboden. 

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

 

1.4 Verbeterde indeling van het scherm ‘onderwerpen’ 

1.4.1 PiCarta (2.41) 

De indeling van het scherm onderwerpen is verbeterd (Afb. 8). De gebruiker kan dit scherm 
openen door het menu Geavanceerd te kiezen en vervolgens het tabblad onderwerpen. 

 

 
8 PiCarta • Nieuw in versie 4.6 



 

 

Afb. 8 

Voorheen werden alle basisclassificatiecodes onder elkaar gepresenteerd. In de nieuwe versie is de 
lijst in twee kolommen gesplitst, zodat de gebruiker niet meer hoeft te scrollen. 

1.4.2 Andere bestanden 

Het tabblad onderwerpen wordt ook in de andere bestanden aangeboden. Ook hier wordt de lijst 
in twee kolommen weergegeven.  

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

 

1.5 Introductie van de PiCarta Sociaalnetwerksite (SNS) 

1.5.1 PiCarta (2.41) 

De PiCarta Sociaalnetwerksite (SNS) biedt alle gebruikers van PiCarta een platform om informatie 
te delen en samen te werken. Het centrale thema van de PiCarta SNS zijn de titels, die de 
gebruiker via PiCarta kan vinden.  

De gebruiker kan op de volgende manieren deelnemen aan de PiCarta SNS: 

• Bij alle titels, of het nu boeken, artikelen, cd’s, bladmuziek of andere materialen betreft, 
kan de gebruiker zelf een bijdrage plaatsen. De gebruiker kan een recensie of 
samenvatting schrijven, maar ook een inhoudsopgave maken of een link of trefwoord 
toevoegen.  
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• De gebruiker kan reageren op bijdragen van andere gebruikers door er een aantekening 
bij te plaatsen of een ‘mod omhoog’ (‘pluspunt’) of ‘mod omlaag’ (‘minpunt’) toe te 
kennen. 

Recensies, samenvattingen, etc. zijn voor alle gebruikers van PiCarta zichtbaar op de schermen 
titelgegevens (lange titelpresentatie) en/of bijdragen. 

► Zie het PiCarta-menu Help (Inhoudsopgave) onder het kopje SNS (Sociaalnetwerksite) 
voor een uitgebreide toelichting. 

 

1.5.2 Andere bestanden 

In de andere bestanden wordt de SNS-functionaliteit niet aangeboden. 

 

1.6 Titels blijvend bewaren in ‘Mijn archief’ 

1.6.1 PiCarta (2.41) 

Nieuw in deze is de mogelijkheid om in PiCarta titels blijvend in Mijn archief te bewaren en de 
bewaarde titels te ordenen in zelf te definiëren archief collecties.  

Tot nu toe was het weliswaar ook mogelijk om via de hyperlink bewaren titels aan Mijn archief 
toe te voegen, maar bij het uitloggen uit PiCarta werden de titels gewist. 

Voor deze nieuwe functie zijn aan de interface onder andere de volgende nieuwe schermelementen 
toegevoegd: 

• Op het scherm titelgegevens (volledige titelpresentatie) is de hyperlink toevoegen aan 
archief toegevoegd (Afb. 9). De ‘oude’ hyperlink bewaren wordt niet meer weergegeven. 
‘Bewaren’ is nu opgesplitst in twee functies: toevoegen aan archief en download. 

• Het menu Mijn archief is uitgebreid met het tabblad overzicht (Afb. 13).  

Om toegang te krijgen tot Mijn archief, moet de gebruiker voortaan apart inloggen via het 
scherm toegang tot de persoonlijke services (Afb. 10). 

Nadat de gebruiker uit PiCarta heeft uitgelogd, blijven de titels in Mijn archief bewaard. Als de 
gebruiker een volgende keer inlogt, kan deze de bewaarde titels raadplegen, titels toevoegen of 
verwijderen, titels aanvragen, etc. 

Elke titel moet apart aan Mijn archief worden toegevoegd.  

 

Voor het eerst een titel toevoegen aan ‘Mijn archief’ 

Als u voor het eerst gebruik maakt van Mijn archief, voegt u op de volgende manier een titel toe: 

1. Voer een zoekactie uit en open de gewenste titel op het scherm titelgegevens (volledige 
titelpresentatie) (Afb. 9). 

2. Klik onderaan op het scherm op de hyperlink toevoegen aan archief. 
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Afb. 9 

3. Als u nog niet hebt ingelogd in de persoonlijke services (Mijn archief en Mijn PiCarta), 
wordt het scherm toegang tot de persoonlijke services geopend (Afb. 10). 

 

Afb. 10 

Geef uw naam/nummer en wachtwoord op en klik op de knop versturen  of druk op 
ENTER. 

4. Het scherm toevoegen aan archief wordt geopend (Afb. 11). 
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Afb. 11 

U moet eerst een archief collectie aanmaken: 

Typ in het invoervak een naam voor de collectie en klik op de knop bewaren . De titel 
wordt vervolgens aan de zojuist aangemaakte archief collectie toegevoegd. 

5. U verlaat het menu Mijn archief en keert terug naar de toegevoegde titel op het scherm 
titelgegevens (volledige presentatie) in het menu Resultaten (Afb. 9). U kunt nu 
bijvoorbeeld naar een volgende titel bladeren of teruggaan naar de titellijst. 

 

Een titel toevoegen aan ‘Mijn archief’ 

Als u al een of meerdere archief collecties hebt aangemaakt, hebt u bij het toevoegen van een 
nieuwe titel twee mogelijkheden: 

• Toevoegen aan een bestaande archief collectie 

• Toevoegen aan een nieuwe archief collectie 

 

1. Kies menu Resultaten en vervolgens het tabblad titelgegevens als u terug wilt naar de 
resultaatset of voer een nieuwe zoekactie uit. Open vervolgens de gewenste titel op het 
scherm titelgegevens (volledige titelpresentatie). 

2. Klik onderaan op het scherm op de hyperlink toevoegen aan archief. 

3. Het scherm toevoegen aan archief wordt geopend (Afb. 12). 

 

Afb. 12 
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Klik onder het kopje archief collecties op de hyperlink <naam archiefcollectie>. De 
titel wordt vervolgens aan de geselecteerde archief collectie toegevoegd. 

4. U verlaat het menu Mijn archief en keert terug naar de toegevoegde titel op het scherm 
titelgegevens (volledige presentatie) in het menu Resultaten.  

 

Het overzicht van archief collecties raadplegen 

Het overzicht van uw persoonlijke archief collecties raadplegen kan op de volgende manier: 

1. Kies het menu Mijn archief en vervolgens het tabblad overzicht. 

2. Het scherm archief collecties wordt geopend (Afb. 13). 

 

Afb. 13 

Op dit scherm wordt een lijst met uw archief collecties weergegeven. Daarachter staat 
tussen haakjes het aantal titels, dat u in de collectie hebt bewaard. 

 

Een archief collectie hernoemen 

Een archief collectie hernoemen kan op de volgende manier: 

1. Kies het menu Mijn archief en vervolgens het tabblad overzicht. 

2. Het scherm archief collecties wordt geopend (Afb. 13). Klik bij de gewenste archief 
collectie op de hyperlink Hernoemen. 

3. Het scherm Hernoem archief collectie (Afb. 14) wordt geopend. 

 

Afb. 14 
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Typ in het invoervak een nieuwe naam en klik op de knop bewaren . 

4. Het scherm archief collecties wordt weer geopend. De oude naam is vervangen door de 
nieuwe naam (Afb. 15). 

 

Afb. 15 

 

Een archief collectie verwijderen 

Een archief collectie verwijderen kan op de volgende manier: 

1. Kies het menu Mijn archief en vervolgens het tabblad overzicht. 

2. Het scherm archief collecties wordt geopend (Afb. 13). Klik bij de gewenste archief 
collectie op de hyperlink Verwijder. 

3. Er wordt een bevestigingsvenster geopend (Afb. 16). 

 

Afb. 16 

4. Klik op de knop OK als u de archief collectie wilt verwijderen. 

5. Het scherm archief collecties wordt weer geopend. De archief collectie is verwijderd 
(Afb. 17). 

 

Afb. 17 

Een bewaarde titel raadplegen 
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Als u de bewaarde titels wilt raadplegen, klikt u op de gewenste hyperlink <naam 
archiefcollectie> of op de hyperlink Toon. 

1. De titellijst (korte presentatie) wordt geopend op het scherm resultaten archief 
collectie (Afb. 18). Op de grijze titelbalk wordt de naam van de archief collectie 
weergegeven. 

 

Afb. 18 

Als u een titel in de volledige presentatie wilt openen, klikt u op de gewenste <titel>. 

2. De titelgegevens (volledige presentatie) worden geopend op het scherm resultaten 
archief collectie (Afb. 19). Op de grijze titelbalk wordt de naam van de archief collectie 
weergegeven. 

 

Afb. 19 

Nieuw op dit scherm zijn de volgende hyperlinken: 
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• toevoegen aan archief (i.p.v. de ‘oude’ hyperlink bewaren) 

• verwijder uit archief 

• bijdrage 

Een titel toevoegen aan een andere archief collectie kan op de volgende manier: 

1. Klik op de hyperlink toevoegen aan archief. 

2. Het scherm toevoegen aan archief wordt geopend. Zie verder hierboven. 

 

Een titel verwijderen uit een archiefcollectie kan op de volgende manier: 

1. Klik op de hyperlink verwijder uit archief. 

2. U blijft in het menu Mijn archief, waar de zojuist verwijderde titel wordt geopend op het 
scherm titelgegevens (volledige presentatie), resultaten. Hier kunt u de verwijderactie 
eventueel nog ongedaan maken door op de hyperlink toevoegen aan archief te klikken. 

3. Als u de archief collectie opnieuw wilt raadplegen, klikt u op het tabblad overzicht, waar 
het aantal titels inmiddels is bijgewerkt. 

 

Ook aan een titel in een archiefcollectie kunt u in het kader van de PiCarta SNS een bijdrage 
toevoegen. Dit kan door op de hyperlink bijdrage te klikken.  

► Zie het PiCarta-menu Help (Inhoudsopgave) onder het kopje SNS (Sociaalnetwerksite) 
voor een uitgebreide toelichting. 

 

Het menu Mijn archief is behalve met het tabblad overzicht ook uitgebreid met de tabbladen 
zoekgeschiedenis en bijdragen (Afb. 20). 

 

Afb. 20 

 

1.6.2 Andere bestanden 

In de andere bestanden wordt de functionaliteit om titels blijvend te bewaren niet aangeboden. 
De bestaande hyperlink bewaren om titels te downloaden en tijdelijk aan Mijn archief toe te 
voegen is uiteraard nog steeds beschikbaar.  

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

 

1.7 Nieuw menu ‘Mijn instellingen’ 

1.7.1 PiCarta (2.41) 

Aan PiCarta is het nieuwe menu Mijn instellingen toegevoegd (Afb. 21). 
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Afb. 21 

Hier kan de gebruiker de standaardinstellingen wijzigen. De volgende voorkeursinstellingen 
kunnen worden ingesteld: 

 

VELDNAAM OMSCHRIJVING 

Sortering Sortering van de titels op het tabblad titellijst (korte titelpresentatie). 
Standaardinstelling: relevantie. 

Keuze uit: 
relevantie | jaar van publicatie | invoerdatum | auteur | titel. 

Taal Taal waarin de interface wordt weergegeven. Standaardinstelling: Nederlands. 

Keuze uit: 
Nederlands | Engels | Duits 

Zoeken met 
pinyin 

Voor zoeken met pinyin (getranslitereerde) zoektermen in Chineestalige 
titelbeschrijvingen. Standaardinstelling: Niet van toepassing. 

Keuze uit: 
Niet van toepassing | Ja | Nee 

Vormgeving Standaardinstelling: WorldCat 

Keuze uit: 
worldcat | mint 
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VELDNAAM OMSCHRIJVING 

Inklappen 
zoekbox 

Standaardinstelling: nee (zoekbox uitgeklapt) 

Keuze uit: 
nee | ja 

Bij de mintgroene vormgeving kan de zoekbox niet worden ingeklapt. 

Bij een uitgeklapte zoekbox worden de volgende elementen weergegeven: 
De keuzelijsten soort zoekactie | zoeksleutel | sorteer op  
Het invoervak 
De selectievakjes zoeken bij benadering | zoeken met pinyin 

Bij een ingeklapte zoekbox wordt alleen het invoervak weergegeven. 

 

Hints Standaardinstelling: nee 

Keuze uit: 
nee | ja 

Als de gebruiker het selectievakje Hints inschakelt, wordt op het scherm 
titellijst (korte titelpresentatie) naast de zoekresultaten standaard een lijst met 
hints getoond. Dit zijn termen (woorden, trefwoorden, persoonsnamen en 
systematische codes) die met de opgegeven zoekterm zijn geassocieerd. 

 

In de WorldCat vormgeving wordt de lijst hints links op het scherm gepresenteerd, in de 
mintgroene vormgeving rechts. 
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VELDNAAM OMSCHRIJVING 

Zoeken bij 
benadering 

Standaardinstelling: nee 

Keuze uit: 
nee | ja 

Als de gebruiker het selectievakje Zoeken bij benadering inschakelt, worden 
ook spellingsvarianten van de zoekterm in de resultatenlijst opgenomen. 

Zoeken met 
‘and’ 

Standaardinstelling: nee (d.w.z. zoeken [en] uitgeschakeld); de zoekactie 
zoeken [of] wordt gebruikt 

Keuze uit: 
nee | ja 

Als de gebruiker het selectievakje Zoeken met ‘and’ inschakelt, wordt in 
keuzelijst 1 standaard de zoekactie zoeken [en] gebruikt. 

 

De standaardconfiguratie voor de duur van de huidige sessie wijzigen kan op de volgende manier: 

1. Kies het menu Mijn instellingen. 

2. Kies op het scherm Wijzig configuratie de gewenste voorkeursinstellingen. 

3. Als u de nieuwe voorkeursinstellingen wilt activeren, klikt u op de knop  
Activeer configuratie . 

 

De standaardconfiguratie permanent wijzigen kan op de volgende manier: 

1. Kies het menu Mijn instellingen. 

2. Kies op het scherm Wijzig configuratie de gewenste voorkeursinstellingen en geef aan of 
deze alleen geldig moeten zijn voor de huidige database (kies deze database) of voor alle 
databases (kies default). 

3. Geef uw wachtwoord op. 

4. Als u uw instellingen wilt bewaren, klikt u op de knop Bewaar configuratie . 

5. Onder de grijze titelbalk verschijnt de volgende melding: 

 

Als u een volgende keer inlogt, worden uw persoonlijke instellingen opgehaald. 

 



 

1.7.2 Andere bestanden 

Het nieuwe menu Mijn Instellingen wordt ook in de andere bestanden aangeboden. 

 Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden. 

 

1.8 Bladmuziek aanvragen 

1.8.1 PiCarta (2.41) en de NCC (2.4) 

 

In PiCarta en de NCC kunnen gebruikers voortaan ook bladmuziek aanvragen via het IBL. 
De aanvragen kunnen worden ingediend bij alle bibliotheken, die de materiaalsoort bladmuziek 
ondersteunen. Tot nu toe was het alleen in de WSF-catalogus ‘13 onder één knop’ mogelijk om 
bladmuziek aan te vragen.  

Informatie voor verstrekkende bibliotheken: 

Als uw bibliotheek de levering van bladmuziek via het IBL wil ondersteunen, moet in NCC/IBL in 
uw bibliotheekprofiel (type LEN en/of KOP) onder ondersteunde materiaalcodes de 
materiaalcode M (bladmuziek) zijn ingevuld. Als de wildcard * (alle materiaalcodes) is ingevoerd, 
wordt de levering van bladmuziek uiteraard ook ondersteund. 

 

1.8.2 Andere bestanden 

Ook in de regionale bestanden en Online Contents kan voortaan bladmuziek worden aangevraagd. 

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 

 

1.9 Zoeken met pinyin en pinyin collatie 

1.9.1 PiCarta (2.41) en de NCC (2.4) 

Binnenkort worden de titelbeschrijvingen van Chinabase (2.39) geïntegreerd in PiCarta en de NCC. 
Chinabase is de online catalogus van de Chineestalige catalogus van de East Asian Libary van de 
Universiteit Leiden. Hoewel Chinabase (nog) wel als apart bestand in het nieuwe 
bestandenoverzicht wordt weergegeven, wordt Chinabase na integratie in PiCarta en de NCC niet 
meer als apart bestand aangeboden. 

In Chinabase kan de gebruiker zowel zoektermen invoeren in de originele Chinese karakters als 
getranslitereerd in Latijns schrift. Het standaardsysteem voor transcriptie van het Chinees is 
pinyin.  

 

Zoeken met pinyin 

In de nieuwe versie van PiCarta en de NCC is daarom de mogelijkheid om te zoeken met pinyin 
geïntroduceerd. Op de zoekbalk van beide bestanden wordt het nieuwe selectievakje Zoeken met 
pinyin aangeboden (Afb. 22). 

 

Afb. 22 
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Als de gebruiker het selectievakje inschakelt en een meerlettergrepige pinyin zoekterm zonder 
spaties typt, worden de afzonderlijke lettergrepen automatisch herkend. 

Bijvoorbeeld: 

Als de gebruiker ‘maozedong’ typt, dan wordt deze zoekterm automatisch omgezet naar  
‘mao ze dong’. 

 

Zoeken met pinyin kan op de volgende manier: 

1. Klap de zoekbalk uit door op de link meer te klikken. 

2. Schakel het selectievakje Zoeken met pinyin in. 

3. Kies in keuzelijst 1 de zoekactie zoeken [en].  

4. Typ een zoekterm in het invoerveld en klik op de knop Zoeken . 

 

De gebruiker kan het selectievakje Zoeken met pinyin standaard inschakelen in het menu Mijn 
instellingen. Zie paragraaf 1.7. 

 

Pinyin collatie 

In deze nieuwe versie vervangt een specifiek voor Nederland ontwikkelde pinyin collatie de 
(Engelse) standaardcollatie. Collatie is de volgorde van de sortering. 

 

1.9.2 Andere bestanden 

In de andere bestanden wordt het selectievakje Zoeken met pinyin niet aangeboden. 

► Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle bestanden en de daarin aanwezige 
nieuwe functies. 
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Bijlage 1: Het nieuwe bestandenoverzicht 

In onderstaande lijst vindt u een overzicht alle bestanden, die deel uitmaken van het nieuwe 
bestandenoverzicht. Dit overzicht is toegankelijk via het (bestaande) tabblad Andere bestanden 
op het welkomstscherm. Dit tabblad is aanwezig op de welkomstschermen van alle bestanden, dus 
niet alleen op het welkomstscherm van PiCarta. 

De oranje gearceerde bestanden werden tot nu toe niet aangeboden in de bestandenoverzichten 
van PiCarta en/of OBN-menu. De bestanden BNM (Bibliotheca Neerlandica Manuscripta) (3.48) en 
de Nederlandse Bibliografie (3.9) zijn recentelijk ontwikkeld.  

Het grijs gearceerde bestand Chinabase (2.39) wordt nog wel in het bestandenoverzicht 
weergegeven, maar zal binnenkort niet meer als afzonderlijk bestand toegankelijk zijn. Chinabase 
is dan uitsluitend raadpleegbaar als geïntegreerd onderdeel van PiCarta en de NCC. Zie paragraaf 
1.9 voor meer informatie over Chinabase. 

Per bestand is aangegeven of de nieuwe functionaliteit, die in PiCarta/PSI versie 4.6 wordt 
opgeleverd, al dan niet aanwezig is. 
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Deelcatalogi van PiCarta 
bestanden die gebruik maken van dezelfde indexen en  
dezelfde titelpresentaties als PiCarta 

2.41 PiCarta 
PiCarta is een dienst van OCLC waarin kwalitatief 
hoogwaardige informatie gevonden en aangevraagd 
kan worden met behulp van een geavanceerde 
zoekmachine die in een aantal geïntegreerde 
bestanden met bibliografische data, inhoudsopgaven, 
en links naar volledige tekst and internet pagina's 
zoekt. 
Onderdeel hiervan: EBSCO (voorheen 2.40) 
inhoudsopgaven en full text 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

2.4 NCC - Nederlandse Centrale Catalogus 
de bibliografische gegevens en vindplaatsen van 
boeken en tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken 
in Nederland 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ ✔ 

2.34 WSF Catalogus 13 onder 1 knop 
de gemeenschappelijke catalogus van alle boeken, 
tijdschriften en andere materialen van de inmiddels 14 
grote openbare Plusbibliotheken 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.5 AdamNet 
de gemeenschappelijke catalogus van AdamNet, het 
samenwerkingsverband van universitaire, 
wetenschappelijke, speciale en openbare bibliotheken 
in Amsterdam 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.8 HofNet 
de gemeenschappelijke catalogus van Haagse 
bibliotheken 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 
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2.10 IJsselNet 
de gemeenschappelijke catalogus van bibliotheken in 
Overijssel 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.30 NOORDNet 
de gemeenschappelijke catalogus van bibliotheken in 
de noordelijke provincies 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.33 RCL - Regionale Catalogus Limburg 
de gemeenschappelijke catalogus van alle Limburgse 
instellingen voor hoger onderwijs 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.31 RotterdamNet 
de gemeenschappelijke catalogus van Rotterdamse 
bibliotheken 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

Online Contents 

2.3 Online Contents Totaal 
inhoudsopgaven van bijna 15.000 tijdschriften op alle 
wetenschapsgebieden 
Onderdeel hiervan: EBSCO (voorheen 2.40) 
inhoudsopgaven en full text 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.6 Online Contents NL 
inhoudsopgaven uit Nederlandstalige tijdschriften; 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.11 Online Contents Algemeen 
inhoudsopgaven uit algemeen wetenschappelijke 
tijdschriften; onderdeel van Online Contents Totaal 
(2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.14 Online Contents Biomedische 
wetenschappen 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.17 Online Contents Economie en management 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.13 Online Contents Exacte wetenschappen 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.12 Online Contents Humaniora 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.18 Online Contents Rechten, Bestuurskunde en 
Politieke wetenschappen 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.16 Online Contents Sociale wetenschappen 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 

2.15 Online Contents Toegepaste 
wetenschappen 
onderdeel van Online Contents Totaal (2.3) 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ - 
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Speciale bestanden 
ORS (Online Retrieval Systeem) –bestanden. Elk ORS-bestand  
heeft eigen indexen en eigen titelpresentaties. De titelbeschrijvingen  
van de meeste ORS-bestanden maken deel uit van PiCarta. 

3.3 AVM – audiovisuele materialen 
titel- en inhoudsbeschrijvingen van audiovisuele 
programma's van algemene of educatieve aard, die in 
Nederland aanwezig zijn 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.48 BNM - Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 
gegevens over Middelnederlandse handschriften, waar 
ook ter wereld bewaard 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.34 CBK - Centraal Bestand Kinderboeken 
beschrijvingen van Nederlandstalige kinderboeken, -
tijdschriften en audiovisuele materialen die een relatie 
hebben met kinderboeken in verscheidene 
bibliotheekcollecties 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.23 CEN - Catalogus Epistularum Neerlandicarum 
catalogus van de tot op heden ontsloten brieven in de 
collecties van verscheidene bibliotheekcollecties 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

2.39 ChinaBase 
de online catalogus van de van de Chineestalige 
catalogus van de East Asian Libary van de Universiteit 
Leiden 

n.v.t. 

3.49 DBNG - Digitale Bibliografie Nederlandse 
Geschiedenis 
publicaties over de Nederlandse geschiedenis van 
prehistorie tot heden, , afkomstig uit verschillende 
Nederlandse collecties 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.2 GLIN - Grijze Literatuur in Nederland 
titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en 
publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke 
instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.1 Gevolgen van Oorlog Databank (COGIS) 
bibliografische gegevens van boeken en 
tijdschriftartikelen over de psychosociale gevolgen van 
oorlog en geweld 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.30 HinT - Historie in Titels 
bibliografisch bestand van publicaties over West-
Europese geschiedenis vanaf ca. 1500 tot eind 2004. 
afgesloten sinds 1-1-2005 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.29 ISTC - Incunabula Short Title Catalogue 
door de British Library ter beschikking gesteld 
databestand van de in de 15e eeuw met losse letter 
gedrukte boeken 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.26 LIDIA online 
beschrijvingen van boeken, AVM en bladmuziek die 
vanaf 1978 aan de openbare bibliotheken zijn 
aangeboden ten behoeve van de collectievorming 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 
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3.47 LM - Letterkundig Museum Collecties 
catalogus van een aantal collectie-onderdelen van het 
Letterkundig Museum 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.5 NCRD - Nederlands Centrum rechtshistorische 
Documentatie en Rechtsiconografie 
informatie en documentatie op het terrein van de 
Nederlandse rechtsgeschiedenis 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.9 Nederlandse Bibliografie 
objectieve en volledige beschrijvingen van alle 
publicaties die sinds 1974 in Nederland zijn 
uitgegeven. De beschrijvingen zijn gemaakt door de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) die deze publicaties 
ontvangt van de uitgevers voor het Depot van 
Nederlandse Publicaties. 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.12 NIOD - Bibliotheek van het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie 
boeken, kranten, tijdschriften en brochures 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.6 Onderwijsdatabank 
beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen op 
het gebied van onderwijsonderzoek en leerplan- en 
toetsontwikkeling 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.11 STCN - Short Title Catalogue Netherlands 
Nederlandse retrospectieve bibliografie 1540-1800 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

3.22 SWL – Sociaal Wetenschappelijke Literatuur 
databank (SWIDOC) 
bibliografische gegevens van Nederlandse publicaties 
van wetenschappelijke instellingen, 
onderzoeksbureau's, bestuurlijke organen e.d. 
afgesloten sinds 1-1-2002 

✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ - - 

 

 



 

Bijlage 2: Verwijderde bestanden 

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de bestanden die niet meer in het nieuwe 
bestandenoverzicht worden weergegeven. 

 

Online Contents 

EBSCO (2.40) 
EBSCO wordt niet meer als apart bestand aangeboden, EBSCO data worden alleen getoond in 
PiCarta (2.41) en in Online Contents Totaal (2.3). 

 

Speciale bestanden 

BNTL – Bibliografie Nederlandse Taal en Literatuutwetenschap 
historisch bestand; wordt sinds 01/09/2007 niet meer onderhouden 

 

Nederlandse lokale bibliotheekcatalogi 

ASC - Afrika-Studiecentrum, Leiden 

Avans Hogeschool 

Defensiebibliotheken 

EUR - Erasmus Universiteit Rotterdam  

Hanzehogeschool Groningen 

Hogeschool Zuyd 

Jan van Eyck Academie, Maastricht 

KITLV - Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden 

KB - Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 

OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

NHL Hogeschool, Leeuwarden 

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 

PThUK - Protestantse Theologische Universiteit vestiging Kampen 

RU Nijmegen - Radbout Universiteit 

RuG - Rijksuniversiteit Groningen 

DNPP – Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

SAB/Saxion - Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek/Saxion 

Stenden Hogeschool 

TU Kampen - Theologische Universiteit Kampen 

Tresoar 

Universiteit Leiden 

UM - Universiteit Maastricht 

EIPA – European Institute of Public Administration 

UT - Universiteit Twente Enschede 

UvA - Universiteit van Amsterdam 

UvT - Universiteit van Tilburg 

Vredespaleis, Den Haag 
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Duitse en Scandinavische bestanden 

BIBSYS - centrale catalogus van alle Noorse wetenschappelijke bibliotheken 

GBV - catalogus van zeven Duitse staten die participeren in het Gemeinsamer Bibliotheksverbund 

ILTIS - het Integrierte Literatur-, Tonträger- und Musikalien-Informations-System van Die 
Deutsche NationalBibliothek 

LIBRIS - centrale catalogus van Zweedse Bibliotheken 
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Support 

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten in Nederland of België 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.  
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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, 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 4.6
1006/, OCLC B.V. 
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