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1. Nieuw in PiCarta versie 8.0 

Op maandagavond 19 juni 2017 wordt PiCarta versie 8.0 opgeleverd. In dit document vindt u een beschrijving van 

de nieuwe functies en verbeteringen in deze nieuwe versie PiCarta, NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer 

en Speciale bestanden. 

 

In deze versie zijn enkele nieuwe functies toegevoegd en wat kleine correcties uitgevoerd. De mintgroene 

vormgeving is, zoals bij de vorige versie al aangekondigd, niet meer beschikbaar. Meer hierover leest u op pagina 

6. 
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2. Nieuwe functionaliteiten 

Presentatie van EPUB-links  

Van toepassing op: PiCarta, NCC en deelcatalogi, Online Contents 

EPUB-links zijn vanaf versie 8.0 beschikbaar (Figuur 1). De meeste browsers bieden deze bestanden aan als 

downloadbaar bestand. U heeft lokaal geïnstalleerde software nodig om deze bestanden te kunnen bekijken 

(losgekoppeld van CBS-software). U kunt uw browsers zo configureren dat ze automatisch de juist applicatie 

starten. Ook kunt u zelf een plug-in voor uw browser zoeken en installeren om EPUB-bestanden te tonen in een 

apart tabblad of scherm.  

 

 

 

Figuur 1. De EPUB-link staat onder “Preview”. 
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Opmerkingenveld bij IBL-aanvraag 

Van toepassing op: PiCarta, NCC 

Het veld “opmerking” bij een IBL-aanvraag heeft nu een vaste lengte (Figuur 2). In voorgaande versies verdwenen 

er tekens bij het tonen van de aanvraag als er meer dan 72 tekens in het opmerkingenveld werden ingevoerd.  

 

 

Figuur 2. Aangepast veld voor opmerkingen. 
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3. Correcties 

Kleine aanpassingen 

Er zijn enkele kleine wijzigingen in teksten bij een aantal Speciale bestanden aangebracht.  

Ook zijn op verzoek bepaalde logo’s aangepast. 

 

Mintgroene vormgeving 

Van toepassing op: PiCarta en alle andere bestanden, m.u.v. Kluwer 

Sinds 2010 is in PiCarta een grijsblauwe interface de standaard. Wel was het mogelijk om voor de mintgroene 

vormgeving te kiezen (Figuur 3). Deze vormgeving wordt vrijwel niet meer gebruikt. Daarom is in 2015 

aangekondigd dat deze vormgeving gaat verdwijnen. Vanaf versie 8.0 is de mintgroene vormgeving niet meer 

beschikbaar. 

 

 

Figuur 3. Mintgroene vormgeving PiCarta niet meer beschikbaar. 

 

 

HULP NODIG?  

Voor support in de Benelux kunt u contact opnemen met ons kantoor in Leiden. Wij zijn bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag, 8:30 – 17:00 uur. 

E: support-nl@oclc.org 

T: +31 (0)71-524 66 00 

P: Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland 

mailto:support-nl@oclc.org

