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1 PiCarta algemeen 

1.1 Beginscherm PiCarta  

Op dit scherm staat Welkom bij PiCarta, het startpunt voor toegang tot de NCC en andere 
bestanden. 

De NCC wordt vervolgens niet als afzonderlijk bestand aangeboden, ook in het overzicht 
andere bestanden wordt de NCC niet vermeld. Dit is verwarrend. In deze versie van PiCarta zijn 
daarom ter vervanging van het tabblad andere bestanden drie afzonderlijke tabbladen 
geïntroduceerd (Afb. 1). 

 
Afb. 1 

 

1.2 Sessie archief 

Alle gebruikers, ook degenen die via autologin toegang hebben gekregen, kunnen nu in alle 
aangeboden bestanden een sessie archief bijhouden en downloaden. 

Hiervoor wordt bij elke titel de link toevoegen aan archief (PiCarta) of bewaren (andere 
bestanden) aangeboden.  

Na het activeren van de link kan de titel aan het sessie archief worden toegevoegd (Afb. 2).  

 
Afb. 2 

 



 

 
4 PiCarta • Nieuw in versie 5.2 

1.3 Bevestiging ‘De titel is aan uw archief toegevoegd’ 

Deze melding wordt nu getoond nadat de gebruiker via de link toevoegen aan archief of 
bewaren een titel in een (sessie) archief geplaatst heeft. 

Let op: gebruikers die via autologin toegang hebben gekregen, kunnen titels alleen in een sessie 
archief bewaren. 

 

1.4 Privacy statement in PiCarta 

Een scherm met het Privacy statement (alleen in het Nederlands) kan nu worden opgevraagd 
(Afb. 3). 

 
Afb. 3 

 

1.5 Gebruik WorldCat  

Gebruikers die deze optie kiezen, zoeken nu met de WorldCat interface http://www.worldcat.org/ 

 

1.6 Boekomslagen  

Afbeeldingen van boekomslagen worden nu in één formaat getoond. De gebruiker kan de 
afbeelding met de muis aanwijzen om haar te vergroten.  

 

http://www.worldcat.org/
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1.7 Geen treffers 

Als een zoekactie geen treffers oplevert, wordt dit ook vermeld op het resultaatscherm met de 
soortgelijke termen die in de index zijn gevonden (Afb. 4).  

 
Afb. 4 

 

1.8 Geavanceerd zoeken op Objecten 

De materiaalsoort Objecten en een bijpassend icoontje zijn toegevoegd aan de opties op het 
scherm Geavanceerd (Afb. 5). 
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Afb. 5 

 

 
Afb. 6 

 

NB Het aantal beschrijvingen in het GGC met deze materiaalaanduiding is nog beperkt, rond 100 
records.  
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2 IBL 

2.1 Aanvragen via het portaal Publiekwijzer 

Eindgebruikers in Openbare Bibliotheken hebben via Publiekwijzer toegang tot PiCarta en enkele 
deelbestanden (Afb. 7). 

 
Afb. 7 

 

Ook aan gebruikers die kiezen voor de eerste optie, zoeken in alle PiCarta bestanden, wordt nu de 
link aanvragen aangeboden (Afb. 8). Met deze link roept de gebruiker het Zoek&Boek 
aanvraagscherm op. 
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Afb. 8 

 

2.2 Zoek&Boek aanvragen 

In de deelcatalogus WSF 13 onder 1 knop is op het aanvraagscherm de tekst ‘Klik in dat geval op 
het onderstaande plaatje’ veranderd in ‘Klik in dat geval op de grijze aanvraagknop’ (Afb. 9). 

 
Afb. 9 
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In de deelcatalogus WSF 13 onder 1 knop is het doorlinken naar de OB’en verbeterd: het ISBN 
wordt consequent meegestuurd als de gebruiker te kennen geeft, dat hij of zij het boek via de 
besteldienst van de OB’en wenst aan te vragen. 

 

2.3 Mijn PiCarta / Mijn Profiel 

De gebruiker kan in zijn/haar overzicht van IBL- aanvragen weer aanvragen verwijderen. 

 

2.4 Beschikbaarheid van de titels 

Gebruikers die de tab NCC bezit aanklikken, kunnen de status uitleenbaar interpreteren als thuis 
en dus beschikbaar. Daarom staat nu op het scherm het advies om de beschikbaarheid van het 
materiaal eerst te checken bij de bibliotheek (Afb. 10). 

 
Afb. 10 

 

2.5 Exemplaren in bestelling 

In PiCarta worden de exemplaren met de status in bestelling van een bibliotheek niet meer 
getoond. In bestelling zijn exemplaren met uitleencode @ a of exemplaren die nog geen signatuur 
hebben. 

 

2.6 CCP exemplaren 

Holdings die geregistreerd werden in de Centrale Catalogus van Periodieken (CCP) worden nu niet 
meer getoond in PiCarta.  
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3 Persoonlijke instellingen 

3.1 Soortgelijke titels 

Verschillende edities van een publicatie worden in PiCarta als één record gepresenteerd met de 
vermelding dat er soortgelijke titels zijn, die de gebruiker kan opvragen via een muisklik (Afb. 
11). 

 
Afb. 11 

 

Gebruikers die dat wensen, kunnen nu op het scherm Geavanceerd deze standaardinstelling in 
PiCarta veranderen door groepeer soortgelijke titels op Nee te zetten (Afb. 12). Deze instelling 
blijft zo staan gedurende de sessie. 
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Afb. 12 

 

 
Afb. 13 

 



 

 
12 PiCarta • Nieuw in versie 5.2 

3.2 Vaste instellingen voor het downloaden van titels 

Met Mijn instellingen kan de gebruiker zijn voorkeuren voor het downloaden van titels 
vastleggen (Afb. 14): 

• Bestandsformaat download: volledige titel, korte titel, MOPC, ISBD, Pica3 
• Opslagmedium download: harde schijf, email, scherm 
• Automatische regelterugloop 
• Email adres download 
• Database: alleen het gekozen bestand, bijv. PiCarta, of alle bestanden  

 

 
Afb. 14 

 

Met het aanklikken van de knop Activeer configuratie  wordt tijdens de sessie de link 
verkorte download op de schermen getoond (Afb. 15) (NB link is pas te zien na eerstvolgende 
zoekactie). 

Met Bewaar/Laad configuratie  blijven ook na het uit- en weer inloggen de instellingen 
bewaard.  
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Afb. 15 

 

3.3 Hints 

Hints worden nu consequent niet meer getoond als deze optie door de gebruiker is uitgezet in 
Mijn instellingen. 
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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.  

 

 

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 5.2 
1105/, OCLC B.V. 

 

mailto:support-nl@oclc.org
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