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1 Inleiding 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en aanpassingen in WinIBW3, die 
zijn opgeleverd in versie 5.0. 

 

De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 

 Ondersteuning door Windows 7 

 Tabellenfunctie: tabellen voor de nieuwe kenmerkcodes 0501, 0502 en 0503 
geïnstalleerd.  

 Ondersteuning van van rechts naar links geschreven talen (RTL) 

 

2 Ondersteuning door Windows 7 

WinIBW3 versie 5.0 wordt ook ondersteund door Windows 7, zowel door de 32-bits als de 64-bits 
versie. Houd er rekening mee dat u in Windows 7 over administratorrechten moet beschikken. 

 

Deze versie kan worden gebruikt op de volgende hardware platforms: 

BESTURINGSSYSTEEM VERSIE SCHIJFRUIMTE 

Windows 7 32-bits en 64-bits 100 MB 

Windows Vista 32-bits 100 MB 

Windows XP Professional Met Service Pack 3 100 MB 

Windows 2000 Professional Alle versies 100 MB 

Windows NT4 Laatste Service Pack 100 MB 

Windows 98 Second Edition 100 MB 

 

3 Catalogiseren: uitbreiding van de functie ‘Tabellen’ 

Menu Opties | Tabellen bewerken… 

 

3.1 Inleiding 

Een tabel is een hulpmiddel voor catalogiseerders en bevat een lijst van mogelijke waarden voor 
een bepaalde kenmerkcode (kmc). U kunt de functie ‘Tabellen’ voor het volgende gebruiken: 

 om een lijst aan te bieden voor mogelijke waarden voor een bepaalde kmc 

 om een waarde aan een bepaalde kmc toe te voegen of een verkorte code (in te voeren 

door de catalogiseerder) te vervangen door een waarde die in de tabel is gedefinieerd 

 

 

In WinIBW3.5 is het mogelijk om voor een bepaalde kenmerkcode meerdere tabellen te definiëren. 
Dit is vooral van belang voor de nieuwe kmc 0503 (Type drager) die in gebruik zal worden 
genomen bij de implementatie van Resource Description and Access (RDA) in Nederland. Bij het 

aanmaken van kmc 0503 kan de catalogiseerder kiezen tussen de officiële RDA-tabel (RDA 
carrier/dut) en de officiële tabel openbare bibliotheekdrager. De tabel 
Openbare bibliotheekdrager is uitsluitend bedoeld voor NBD|Biblion en de openbare 
bibliotheken. 
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3.2 Standaardtabellen voor de kmc’s 0501, 0502 en 0503 gebruiken 

In het kader van de implementatie van RDA in Nederland worden vanaf WinIBW3.5 tabellen voor 

de volgende nieuwe kmc’s meegeleverd: 

 kmc 0501 (Type inhoud) 

 kmc 0502 (Type medium) 

 kmc 0503 (Type drager) 

► Zie de webpagina Type medium, inhoud en drager – Algemene inleiding in de Richtlijnen voor 
het catalogiseren in het GGC en de webpagina’s m.b.t. kmc 0501, 0502 en 0503 voor 
uitgebreide informatie over deze kenmerkcodes. 

 

3.2.1 Kmc 0501 en 0502 

3.2.1.1 Kmc 0501 en 0502: standaardtekst toevoegen 

 

Afb. 1 

 

De tabellenfunctie voor kmc’s 0501 en 0502 kunt u op de volgende manier gebruiken: 

1. Zoek een record op en muteer het (door op de knop Bewerken te klikken of het 

commando mut [muteren]te typen) of voer een nieuw record in (door op de knop 

Invoeren te klikken of het commando inv [invoeren]te typen). 

2. Typ op het bewerkscherm op een nieuwe regel ‘0501’ of ‘0502’ en kies in het menu 

Bewerken de opdracht Tabellen… (Afb. 1) of druk op CTRL+T. Bij kmc 0501 wordt er een 
pop-upvenster geopend met een lijst met standaardteksten voor het type inhoud (Afb. 2). 

In kolom 1 staat de verkorte code, in kolom 2 de tekst die op het bewerkscherm wordt 
ingevoegd en in kolom 3 de omschrijving. 

http://support.oclc.org/ggc/richtlijnen/php/showPresentation.php?id=13&ln=nl&par=mat.type_inhoud_medium_drager-algemene_inleiding
http://support.oclc.org/ggc/richtlijnen/?id=12&ln=nl&sec=k-0501
http://support.oclc.org/ggc/richtlijnen/?id=12&ln=nl&sec=k-0502
http://support.oclc.org/ggc/richtlijnen/?id=12&ln=nl&sec=k-0503
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Afb. 2 

 

Bij kmc 0502 wordt er een pop-upvenster geopend met een lijst met standaardteksten 
voor het type medium (Afb. 3). In kolom 1 staat de verkorte code, in kolom 2 de tekst die 
op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom 3 de omschrijving. 

 

Afb. 3 

 

3. Selecteer de gewenste omschrijving met behulp van PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG (en druk 

op ENTER om de omschrijving te activeren) of de linkermuisknop (en dubbelklik om de 
omschrijving te activeren). 

4. Op het bewerkscherm heeft kmc 0501 of 0502 nu de geselecteerde tekst als inhoud. 

 

VOORBEELD 1: als u bij kmc 0501 de omschrijving ‘uitgevoerde muziek’ hebt geselecteerd, 

is de tekst ‘#uitgevoerde muziek=prm %%rdacontent/dut’ toegevoegd (Afb. 4). 

 

Afb. 4 

VOORBEELD 2: als u bij kmc 0502 de omschrijving ‘video’ hebt geselecteerd, is de tekst 

‘#video=v %%rdamedia/dut’ toegevoegd (Afb. 5). 

 

Afb. 5 

 

5. Nu het kenmerk de juiste inhoud heeft, kunt u doorgaan met catalogiseren. 

 

3.2.1.2 Kmc 0501 en 0502: verkorte code vervangen 

Als u de codes die bij het type inhoud of het type medium horen uit het hoofd kent, kunt u de 
tabellenfunctie voor kmc 0501 en 0502 ook op de volgende manier gebruiken: 

1. Typ in het bewerkscherm op een nieuwe regel ‘0501 <verkorte lettercode>’ of 

‘0502 <verkorte lettercode>’ en druk op CTRL+T. 

LET OP: de verkorte lettercode is hoofdlettergevoelig! 

1 2 3 

1 2 3 
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2. Kmc 0501 of 0502 heeft nu als inhoud de tekst, die is gekoppeld aan de code die u hebt 

getypt.  

 

VOORBEELD 1: als u ‘0501 prm’ typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0501 als inhoud de 

tekst ‘#uitgevoerde muziek=prm %%rdacontent/dut’ (Afb. 4). 

VOORBEELD 2: als u ‘0502 v’ typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0502 als inhoud de 

tekst ‘#video=v %%rdamedia/dut’ (Afb. 5). 

 

3.2.2 Kmc 0503 

3.2.2.1 Kmc 0503: standaardtekst toevoegen 

De tabellenfunctie voor kmc 0503 kunt u op de volgende manier gebruiken: 

1. Zoek een record op en muteer het (door op de knop Bewerken te klikken of het 

commando mut [muteren]te typen) of voer een nieuw record in (door op de knop 

Invoeren te klikken of het commando inv [invoeren]te typen). 

2. Typ op het bewerkscherm op een nieuwe regel ‘0503’ en druk op CTRL+T. Er wordt een 

pop-upvenster geopend met de beschikbare tabellen voor kmc 0503 (Afb. 6). 

 

 

Afb. 6 

 

3. Selecteer de gewenste tabel met behulp van PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG (en druk op ENTER 

om de omschrijving te activeren) of de linker muisknop (en dubbelklik om de omschrijving 
te activeren). 
LET OP: de tabel Openbare bibliotheekdrager is uitsluitend bedoeld voor NBD|Biblion en 
de openbare bibliotheken. De tabel Type drager (RDA) is bedoeld voor alle andere 
bibliotheken. 

4. Als u de tabel Type drager (RDA) hebt gekozen, wordt het onderstaande pop-upvenster 
geopend met een lijst met standaardteksten voor kmc 0503 (Afb. 7). In kolom 1 staat de 

verkorte code, in kolom 2 de tekst die op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom 
3 de omschrijving. 
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Afb. 7 

 

Alleen voor NBD|Biblion en de openbare bibliotheken: als u de tabel Openbare 
bibliotheekdrager hebt gekozen, wordt het onderstaande pop-upvenster geopend met de 
beschikbare standaardteksten voor kmc 0503 (Afb. 8). In kolom 1 staat de verkorte code, 
in kolom 2 de tekst die op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom 3 de 
omschrijving. 

 

 

Afb. 8 

 

5. Selecteer de gewenste standaardtekst met behulp van PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG (en druk 
op ENTER om de omschrijving te activeren) of de linker muisknop (en dubbelklik om de 
omschrijving te activeren). 

6. Op het bewerkscherm heeft kmc 0503 nu de geselecteerde tekst als inhoud. 

 

1 2 3 

1 2 3 



 

8 WinIBW3 

VOORBEELD 1: als u bij kmc 0503 in de tabel Type drager (RDA) de omschrijving 

‘cumputerdisc’ hebt geselecteerd, is de tekst ‘#computerdisc=cd %%rdacarrier/dut’ 

toegevoegd (Afb. 9). 

 

Afb. 9 

VOORBEELD 2: als u bij kmc 0503 in de tabel Openbare bibliotheekdrager de 
omschrijving ‘compact disc’ hebt geselecteerd, is de tekst ‘#compact disc=CD 

%%obdrager’ toegevoegd (Afb. 10). 

 

Afb. 10 

 

7. Nu het kenmerk de juiste inhoud heeft, kunt u doorgaan met catalogiseren. 

 

3.2.2.2 Kmc 0503: verkorte code vervangen 

Als u de lettercodes die aan de standaardteksten zijn gekoppeld uit het hoofd kent, kunt u de 
tabellenfunctie voor kmc 0503 ook op de volgende manier gebruiken: 

1. Typ in het bewerkscherm op een nieuwe regel ‘0503 <verkorte lettercode>’ en druk op 

CTRL+T.  
LET OP: de verkorte lettercode is hoofdlettergevoelig! 

2. Kmc 0503 heeft nu als inhoud de tekst, die gekoppeld is aan de getypte code.  

 

VOORBEELD 1: als u ‘0503 cd’ typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0503 als inhoud de tekst 

‘#computerdisc=cd %%rdacarrier/dut’ (Type drager (RDA) - computerdisc) (Afb. 9). 

VOORBEELD 2: als u ‘0503 CD’ typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0503 als inhoud de tekst 

‘#compact disc=CD %%obdrager’ (Openbare bibliotheekdrager - computerdisc) (Afb. 10). 

 

4 Catalogiseren: Spellingcontrole 

Menu Bewerken | Spellingcontrole en Woord toevoegen 

 

In WinIBW3.5 zijn in het menu Bewerken de nieuwe opdrachten Spellingcontrole en Woord 
toevoegen aanwezig, maar deze zijn gedeactiveerd (grijze weergave). In WinIBW3.6 kunt u wel 
gebruik maken van spellingcontrole. 

 

5 Catalogiseren: ondersteuning van van rechts naar links 

geschreven talen (RTL) 

Menu Bewerken | RTL 

 

Nieuw in WinIBW3.5 is dat in de title editor (bewerkscherm) van rechts naar links geschreven 
talen (Right To Left writing- RTL) worden ondersteund. Het betreft de talen Hebreeuws en 
Arabisch, met de corresponderende schriftcodes ha en fa. De ondersteuning bestaat uit het 

volgende: 

 de RTL-modus kan per kmc (regel) handmatig worden in- of uitgeschakeld 

 bij transliteratie wordt de functie RTL automatisch ingeschakeld 

 de codes van de kmc’s blijven links uitgelijnd 
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Als u geïnteresseerd bent in catalogiseren in Hebreeuws of Arabisch kunt u contact opnemen met 
de OCLC ServiceDesk. 

 

 

 



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 27001 Certified 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. CBS, PiCarta, GGC, 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. 
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