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1 Inleiding 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en verbeteringen in PiCarta, NCC 
en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden, die worden opgeleverd in PiCarta/PSI 
versie 6. Deze versie zal op dinsdag 13 maart 2012 beschikbaar zijn. 

In onderstaand overzicht is aangegeven op welk bestand (of bestandengroep) de beschreven 
nieuwe functies en correcties van toepassing zijn. 

NIEUWE FUNCTIONALITEIT 

PiCarta: 

 Standaard zoekscherm: filter op tijdschriften 
 Standaard zoekscherm: persistente keuze-instelling van filter op tijdschriften 

 Geavanceerd zoekscherm: zoeken op handschriften 
 Resultaten: Preview Google books 

 IBL: gewenste leverwijze kopieaanvragen opslaan 
 

NCC en deelbestanden: 

 IBL: gewenste leverwijze kopieaanvragen opslaan 

 

Online Contents: 

 IBL: gewenste leverwijze kopieaanvragen opslaan 

 

Speciale bestanden: 

 Diverse speciale bestanden; zoekschermen: persistente keuze-instelling van filter op 
recordsoort 

 Nederlandse Bibliografie: 

- Zoekschermen: nieuw filter voor bestandskeuze 
- Zoekschermen: persistente keuze-instelling van filter op recordsoort 
- Ontbrekende filters ‘Uniforme titel’ en ‘Archief’ toegevoegd 
- Ontbrekend pictogram voor uniforme titels toegevoegd 
- ‘Hints verbergen’ vervangen door ‘filter verbergen’ 

 

CORRECTIES 

PiCarta: 

 Engelstalig welkomstscherm: de tekst ‘Welcome to PiCarta, …’ is aangepast. 
 Resultaten: SIGLE holdings van de Koninklijke Bibliotheek niet meer weergegeven. 

 

Alle bestanden: 

 WorldCat vormgeving: hints en filter verwijderd uit ‘Mijn archief’ 

 Mintgroene vormgeving: aantal titels in sessiearchief 
 



 

4 PiCarta • Nieuw in versie 6.0 

2 PiCarta 

2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA 

 

In de nieuwe versie van PiCarta is het mogelijk om op het standaard zoekscherm de zoekactie 
direct te filteren op gedrukte tijdschriften of online tijdschriften (Afb. 1). De standaardinstelling 
van de filter is alles, dat wil zeggen alle materiaalsoorten (boeken, tijdschriften, bladmuziek, 
geluid, etc.). Desgewenst kunt u het keuzerondje Tijdschriften (gedrukt) of Tijdschriften 

(online) inschakelen. Eveneens nieuw is dat de gekozen instelling persistent is. Voor uitleg 
hierover, zie paragraaf 2.2. 

In de WorldCat vormgeving worden de keuzerondjes Tijdschriften (gedrukt), Tijdschriften 
(online) en alles alleen weergegeven als de zoekbox is uitgeklapt. In de mintgroene interface kan 

de zoekbox niet worden ingeklapt, de keuzerondjes worden dus altijd weergegeven. 

 

 

Afb. 1 

Filteren op gedrukte of online tijdschriften was al eerder mogelijk, maar alleen op het 

geavanceerde zoekscherm (Afb. 2). 

 

2.2 Standaard zoekscherm: persistente keuze-instelling van filter 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA EN EEN AANTAL SPECIALE BESTANDEN 

Voor de persistente keuze-instelling bij de Speciale bestanden, zie paragraaf 3.1. 

 

De instelling van de filter Tijdschriften (gedrukt) of Tijdschriften (online) of alles is 
persistent. Als u bijvoorbeeld het keuzerondje Tijdschriften (gedrukt) inschakelt, blijft deze 
instelling van kracht gedurende de gehele PiCarta-sessie of totdat u een ander keuzerondje 
inschakelt. Als u opnieuw in PiCarta inlogt, is de filter weer standaard ingesteld op alles. 

Filter op gedrukte en online tijdschriften 

PiCarta 6.0 
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2.3 Geavanceerd zoeken op handschriften 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA 

 

 Op het geavanceerd zoekscherm van PiCarta is het nu ook mogelijk om de materiaalsoort 
Handschriften te selecteren (Afb. 2).  

 

 

Afb. 2 

 

2.4 Resultaten: Google Preview 

 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA 

 

Voorheen werd in de volledige titelpresentatie (tabblad titelgegevens) altijd de link 
 Google books weergegeven, ook als er voor de betreffende titel geen pagina in Google books 

aanwezig was (Afb. 3). Klikken op de link resulteerde mogelijkerwijs in een foutmelding. 

Selectie op handschriften 

PiCarta 6.0 
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Afb. 3 

In PiCarta 6.0 is de link vervangen door de nieuwe knop Google Preview. Als u hierop klikt wordt 
Google books altijd geopend. 

 

  

Als de titel niet in Google books aanwezig is, wordt de knop Google Preview dus niet meer 
weergegeven (Afb. 4, vergelijk met Afb. 3). 

 

 

Afb. 4 

Oud 

Geen link als de titel niet in 
Google books aanwezig is 

PiCarta 6.0 

Oud 
PiCarta 6.0 
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Als u op de knop Google Preview klikt, wordt in Google books de voorbeeldweergave van de 
betreffende titel (Afb. 5) geopend, of - als er geen voorbeeld beschikbaar is - de basisweergave 
(Afb. 6). De basisweergave wordt gepresenteerd als er auteursrechten gelden en bevat behalve de 

algemene bibliografische gegevens onder andere links naar boekwinkels en bibliotheken. Als er 
een voorbeeldweergave beschikbaar is kunt u de titel geheel of gedeeltelijk bekijken. Voor 
aanvullende informatie, zie de pagina meer informatie over de diverse weergaven op de website 
Google books. 

 

 

 

Afb. 5 

 

PiCarta 6.0 

Google books - preview 

http://books.google.nl/intl/nl/googlebooks/screenshots.html
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Afb. 6 

 

Als op uw scherm de ‘oude’ knop  Google books nog steeds wordt weergegeven, ligt dit 

waarschijnlijk aan de instelling van uw browser. Zie de Bijlage voor aanvullende informatie. 

 

PiCarta 6.0 

Google books - basisweergave 
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2.5 IBL: gewenste leverwijze kopieaanvraag opslaan 

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

 

Als u een fotokopie van een artikel wilt aanvragen, klikt u in de volledige titelpresentatie op de link 
fotokopie. Vervolgens wordt het scherm fotokopie geopend, waarop u uw aanvraag kunt 
indienen (Afb. 7). Onder het kopje wijze van leveren staan bij methode twee selectievakjes. In 
PiCarta 6.0 is standaard het selectievakje e-mail ingeschakeld; voorheen was dit nog post. 

Desgewenst kunt u de leverwijze wijzigen in post of beide. Uiteraard kunt u de leverwijze per 
aanvraag wijzigen door op het scherm fotokopie het (de) gewenste selectievakje(s) in te 

schakelen. In PiCarta 6.0 is het bovendien mogelijk om uw voorkeursinstelling voor de leverwijze 
van fotokopieën voor de duur van de huidige sessie of permanent op te slaan. Hiertoe is op het 
scherm Mijn instellingen het veld Leverwijze kopie aanvragen toegevoegd (Afb. 8). 

 

 

Afb. 7 

 

Standaardinstelling ‘e-mail’ 

Versie 6.0 
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Afb. 8 

 

Als u uw persoonlijke instellingen voor de duur van de huidige sessie wilt opslaan, klik dan op de 

knop Activeer configuratie. Als u de volgende keer in PiCarta inlogt, zijn de 

standaardinstellingen weer geldig. 

Als u over een persoonlijke PiCarta account beschikt, kunt u uw voorkeurinstellingen ook 
permanent opslaan: 

1. Kies de gewenste voorkeursinstelling(en). 

2. Kies de optie deze database als deze voorkeursinstelling(en) alleen gelden voor PiCarta.  
Kies de optie default als de voorkeursinstelling(en) ook gelden voor alle databases die u 
via de tabbladen NCC en deelcatalogi, Online Contents en Speciale bestanden kunt 
benaderen. 

3. Geef uw wachtwoord op. 

4. Klik op de knop Bewaar/Laad configuratie. 

5. Onder de grijze titelbalk wordt de volgende melding weergegeven: 

 

 

Als u de volgende keer in PiCarta inlogt, worden uw persoonlijke instellingen opgehaald. 

 

De configuratie is bewaard 

 

Veld ‘Leverwijze kopie aanvragen’ 

Versie 6.0 
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2.6 Correcties 

2.6.1 Engelstalig welkomstscherm PiCarta: tekst aangepast 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA 

 

In de vorige versie van PiCarta is zijn op het welkomstscherm drie afzonderlijke tabbladen 
geïntroduceerd voor NCC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. In de 
Nederlandse versie is de welkomsttekst toen gewijzigd in ‘Welkom bij PiCarta, het startpunt 
voor toegang tot de NCC en andere bestanden’. In de Engelstalige welkomsttekst kwam 
echter alleen de term Dutch Union Catalogue voor, terwijl voor de tab de naam NCC and 

subcatalogues al werd gehanteerd (Afb. 9). Om verwarring te voorkomen is nu ook de 
welkomsttekst op het Engelstalige scherm aangepast (Afb. 10). 

 

 

Afb. 9 

 

 

 

Afb. 10 

 

2.6.2 Scherm NCC bezit: SIGLE holdings niet meer weergegeven 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA (2.41), NCC (2.4) EN WSF (2.34) 

 

Op verzoek van Koninklijke Bibliotheek worden de zogeheten SIGLE (System for Grey Literature in 
Europe) holdings vanaf PiCarta 6.0 niet meer weergegeven (Afb. 11). De SIGLE-database is al 

enkele jaren niet meer in gebruik. 

Oud 

PiCarta 6.0 

Term ‘NCC’ aan de welkomsttekst toegevoegd 
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Afb. 11 

 

2.6.3 WorldCat vormgeving: hints en filter verwijderd uit ‘Mijn archief’ 

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

 

Voorheen werd in de korte titelpresentatie (tabblad titellijst) van Mijn archief in de WorldCat 
vormgeving het menu hints|filter weergegeven (Afb. 12). Dit menu had eigenlijk geen betekenis 

aangezien de hints op een specifieke zoekactie zijn gebaseerd en niet op de inhoud van het 
archief. Bovendien bevatte de filter geen bruikbare resultaten. Daarom wordt in PiCarta 6.0 het 
menu hints|filter niet meer gepresenteerd in Mijn archief (Afb. 13). Om dezelfde reden zijn ook 
de linken hints verbergen en sdi onderaan op het scherm verwijderd. 

 

 

Afb. 12 

Oud 

‘Leeg’ filter 

Oud 

In PiCarta 6.0 worden SIGLE holdings 

niet meer weergegeven. 
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Afb. 13 

 

In de mintgroene interface van Mijn archief is alleen de link sdi verwijderd; het menu 
hints|filter werd hier al niet getoond (Afb. 14). 

 

 

Afb. 14 

 

2.6.4 Mintgroene vormgeving: aantal titels in sessiearchief 

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

 

Op het tabblad overzicht van Mijn archief werd voorheen in de mintgroene vormgeving bij het 
sessie archief het aantal bewaarde titels niet weergegeven. Dit is in versie 6.0 gecorrigeerd (Afb. 
15). 

PiCarta 6.0 

Linken ‘hints verbergen’ en ‘sdi’ niet meer aanwezig 

Link ‘sdi’ niet meer aanwezig 

PiCarta 6.0 
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Afb. 15 

 

In de WorldCat interface is in het overzicht van Mijn archief niets gewijzigd; hierin werd het 
aantal bewaarde titels al weergegeven 

 

Aantal wordt weergegeven 

Versie 6.0 
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3 Speciale bestanden 

3.1 Diverse bestanden: persistente keuze-instelling van filter 

Voor de bestanden waarbij op het zoekscherm de filter Thesaurus ingangen of Publicaties of 
Beide aanwezig is, is de instelling hiervan persistent geworden. Als u bijvoorbeeld het 
keuzerondje Publicaties inschakelt, blijft deze instelling van kracht gedurende de gehele PiCarta-
sessie of totdat u een ander keuzerondje inschakelt. Als u opnieuw in PiCarta inlogt, is de filter 
weer standaard ingesteld op Beide. De persistente keuze-instelling is zowel van toepassing op de 
standaard zoekbox als op het geavanceerd zoekscherm. Voorheen was de instelling van deze filter 

niet persistent: na elke zoekactie werd de filter weer standaard ingesteld op Beide. 

 

Deze wijziging betreft de volgende bestanden: 

Nederlandse Bibliografie (3.9) 

Zie voor de persistente keuze-instelling van de filters in dit bestand ook paragraaf 3.2.2. 

 

Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis – DBNG (3.49) 

 

Persistente instelling van de 
keuzerondjes in de recordsoortfilter 
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Catalogus Epistularum Neerlandicarum – CEN (3.23) 

 

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta – BNM (3.48) 

 

Short Title Catalogue Netherlands – STCN (3.11) 

 

Letterkundig Museum Collecties (3.47) 
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Grijze Literatuur in Nederland – GLIN (3.2) 

 

Nederlands Centrum Rechtshistorische Documentatie - NCRD (3.5) 

 

Historie in Titels – HinT (3.30) 

 

LIDIA Online (3.26) 
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3.2 Nederlandse Bibliografie 

3.2.1 Zoekschermen: nieuw filter voor bestandskeuze 

In het bestand Nederlandse Bibliografie (bestandscode 3.9) zijn in de zoekbox en op het 
zoekscherm Geavanceerd de keuzerondjes GLIN en Alles vervangen door NBTotaal, NBOnline 
en Nog te verschijnen (Afb. 17, vergelijk met Afb. 16). Op het scherm wordt bij elk bestand een 
toelichting weergegeven. 

U kunt de Nederlandse Bibliografie benaderen door op het welkomstscherm van PiCarta het 
tabblad Speciale bestanden te kiezen en vervolgens op de link Nederlandse Bibliografie te 
klikken. 

 

 

Afb. 16 

 

 

Afb. 17 

3.2.2 Zoekschermen: persistente keuze-instelling van beide filters 

Op het zoekscherm van het bestand Nederlandse Bibliografie zijn twee filters aanwezig: de filter 
voor de keuze van de recordsoort en de filter voor de bestandskeuze. Voor beide filters geldt dat 

Nieuw filter voor bestandskeuze 

Oud 

Versie 6.0 
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de instelling hiervan persistent is geworden. Als u bijvoorbeeld het keuzerondje 

Nog te verschijnen inschakelt, blijft deze instelling van kracht gedurende de gehele sessie of 
totdat u een ander keuzerondje inschakelt. Als u opnieuw het bestand Nederlandse Bibliografie 
opent, is de filter weer standaard ingesteld op NBTotaal. De persistente keuze-instelling is zowel 

van toepassing op de standaard zoekbox als op het geavanceerd zoekscherm.  

Voorheen was de instelling van beide filters niet persistent. Na elke zoekactie werd de filter op 
recordsoort weer standaard ingesteld op Beide en de ‘oude’ filter voor de bestandskeuze op Alles. 

 

3.2.3 Correcties 

3.2.3.1 Ontbrekende filters ‘Uniforme titel’ en ‘Archief’ toegevoegd 

In de korte presentatie van de resultaten (tabblad titellijst) ontbraken in de filter de 

materiaalcodes Uniforme titel en Archief. Deze codes zijn nu toegevoegd (Afb. 18 WorldCat en 
Afb. 19 mintgroen).  

 

 

Afb. 18 

Filters op ‘Archief’ en ‘Uniforme titel’ toegevoegd 

‘filter verbergen’ i.p.v. ‘hints verbergen’ 

Versie 6.0 
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Afb. 19 

 

3.2.3.2 Ontbrekend pictogram voor uniforme titels toegevoegd 

 Ook zijn de uniforme titels nu van een pictogram voorzien. Dit geldt zowel voor de korte 
presentatie op het tabblad titellijst (Afb. 20) als voor de volledige presentatie op het tabblad 
titelgegevens. 

 

 

Afb. 20 

 

‘filter verbergen’ i.p.v. ‘hints verbergen’ 

Versie 6.0 

Filters op ‘Archief’ en ‘Uniforme titel’ toegevoegd 

Pictogram ‘Uniforme titel’ toegevoegd 

Versie 6.0 
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3.2.3.3 ‘Hints verbergen’ vervangen door ‘filter verbergen’ 

In de korte presentatie van de resultaten (tabblad titellijst) worden in het menu geen hints 
weergegeven maar bevat het uitsluitend een filter. De link om deze filter te verbergen was echter 
voorzien van de tekst hints verbergen. In de WorldCat interface bevindt de filter zich in het 

linkermenu en de link wordt onderaan op het scherm weergegeven. In de mintgroene vormgeving 
bevindt de filter zich rechts en wordt de link rechtsboven weergegeven. In versie 6 is de tekst 
hints verbergen vervangen door filter verbergen (Afb. 18 WorldCat en Afb. 19 mintgroen) 
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Bijlage 

Om de knop Google Preview te kunnen weergeven, moet in uw browser JavaScript zijn 
ingeschakeld. Standaard is JavaScript ingeschakeld; op de volgende manier kunt u controleren of 
dit in uw browser ook het geval is: 

Internet Explorer 

1. Kies in het menu Extra de opdracht Internetopties. 

2. Kies op het venster Internetopties het tabblad Beveiliging. 

3. Klik in het vak Selecteer voor welke zone u de instellingen wilt weergeven of 
wijzigen op de knop Internet. Klik in het vak Beveiligingsniveau voor deze zone op 

de knop Aangepast niveau... (Afb. 21). 

 

Afb. 21 Internet Explorer 9, Engelse interface 

4. Scroll in het vak Instellingen naar het kopje Uitvoeren van scripts. Onder Actief 
uitvoeren van scripts moet het keuzerondje Inschakelen zijn ingeschakeld (Afb. 22). 

 

Afb. 22 Internet Explorer 9, Engelse interface 
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Firefox 

1. Kies in het menu Extra de opdracht Opties. 

2. Klik op het venster Opties op de knop Inhoud. 

3. Het selectievakje JavaScript inschakelen moet zijn ingeschakeld (Afb. 23). 

 

Afb. 23 Firefox 10.0.2 

 

 



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 
vanOCLC,Inc.:OCLCenWorldCat.DaarnaastzijnhetOCLCbeeldmerkendeslogan‘The

World’sLibraries.Connected.’dienstmerkenvanOCLC.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 
1203, OCLC B.V. 

 

mailto:support-nl@oclc.org
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