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1 Verbeteringen in 3.4-applicaties
Deze release-notes beschrijven alleen de wijzigingen van 3.3 naar 3.4.

1.1 Unicode UTF-8
Alle Adlib-bestanden (databases, schermen, applicatiestructuren,
helpteksten, systeemteksten, adapls, enz.) in de 3.4 modelapplicaties
zijn nu in Unicode UTF-8 gecodeerd (was voorheen ANSI). Dit maakt
het zonder meer mogelijk exotische tekens en teksten in niet-westerse
talen in deze bestanden op te nemen, zoals in de titels van schermen, in
de meldingen die Adlib toont, en bijvoorbeeld in de labels van
schermvelden.
De database-optie Locale staat standaard op Engels, maar kan zeer
eenvoudig op uw eigen taal worden ingesteld. (Deze instelling is
relevant voor de volgorde waarin records gesorteerd worden. Zie de
Designer Help voor meer informatie over deze optie.)

1.2 Frans en Grieks
De gebruikersinterface van Adlib 3.4-applicaties kunt u naast het
Nederlands, Engels en Duits voortaan ook omschakelen naar Frans en
Grieks.

1.3 Opschoning mappen en bestanden
1. De \bin submap heet voortaan \executables.
2. Alle adapl-bronbestanden staan voortaan in de submap \adapl
sources.
3. Alle schermen staan vanaf 3.4 in de submap \screens.
4. Titels (menuteksten) van output formats kunnen zowel in de adapl
zelf als in de applicatiestructuur (.pbk-bestand) worden opgegeven.
Voor de modelapplicaties 3.4 zijn al die teksten naar de applicatiestructuur verplaatst, zodat ze ook in Adlib Designer gelezen en
eventueel bewerkt kunnen worden.
5. In oudere applicatieversies hadden sommige Engelse tekstbestanden
een nul achter de naam (om aan te geven dat het bestand in de
Engelse taal was), terwijl andere helemaal geen cijfer achter de
naam hadden (omdat Engels de default taal is). Voor meer
5
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duidelijkheid hebben alle Engelse help- en tekstbestanden voortaan
geen nul meer achter de naam; bovendien is zo duidelijk dat de
Engelse bestanden de default bestanden zijn.
6. De teksten uit de Museum Basis helpbestanden zijn nu opgenomen
in de algemene helpbestanden (die van toepassing zijn op meerdere
applicaties) in de submap \texts.
Submappen en bestanden die als gevolg van bovengenoemde
opschoning overbodig werden, zijn verwijderd.

1.4 Adlib Museum
1.4.1 Verbeteringen in bestanden
1. In de databron Documentatie en de onderliggende databronnen
wordt het veld Sorteerjaar (tag sj), dat al werd gebruikt om
documentrecords te kunnen sorteren op jaar van uitgave, nu ook
gebruikt om op jaar van uitgave te zoeken. De naam van het veld is
dan ook veranderd van Sorteerjaar in Zoekjaar. Het veld wordt
automatisch gevuld met een jaartal, als er één van de vrije tekst
velden Jaar (tag ju), of Jaar (bron) (tag sy) een jaartal voorkomt. De
zoekingang Jaar van uitgave in de van toepassing zijnde applicaties
zoekt nu in de index op de tag sj van het veld Zoekjaar, in plaats van
in de woordindex op de tag ju (wat vrijtekstzoeken was).
2. In de Personen en instellingen en Thesaurus databronnen in 3.4applicaties worden de lijsten met domeinen die u aan een term of
naam kunt toekennen, alfabetisch gesorteerd weergegeven.
3. In de objectcatalogus databronnen van Museum-applicaties zijn de
zoekingangen Afgebeelde periode en Geassocieerde periode
toegevoegd. Deze zoeken in de reeds bestaande velden
inhoud.datum.periode (tag ib) en associatie.periode (tag kb).

1.4.2 Verbeteringen in terminologie
1. In de Engelse veldlabels werden de termen “article” en “lead word”
(vertaling van “lidwoord”) door elkaar gebruikt. Nu wordt alleen de
term “lead word” nog gebruikt.
2. In de Engelse veldlabels werden de termen “creator” en “maker”
(vertaling van “vervaardiger”) door elkaar gebruikt. Nu wordt alleen
de term “creator” nog gebruikt.
3. De Duitse term “Objectkategorie” is vervangen door “Sachgruppe”.
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4. Het Engelstalige veldlabel “Location fitness” is vervangen door
“Location suitability”.

1.4.3 Opgeloste problemen
1. Alle ISBD-presentaties (gegenereerd via adapls) zijn verbeterd:
meerdere uitgevers voor één publicatie worden nu door een
dubbelepunt gescheiden.
2. In het applicatiestructuurbestand verwees de databron Verzending
alleen naar de TRANSPOR-database en niet ook naar de dataset
DESPATCH daarbinnen. Daardoor kon die databron wel geopend
en doorzocht worden, maar er konden geen nieuwe records in
worden aangemaakt.
3. Wanneer er in de databron Documentatie werd gezocht in het veld
Naam (persoonstrefwoord) (tag PT) dan werden equivalente termen
nooit gevonden omdat er voor dit veld in de datadictionary geen
Equivalent field was ingesteld.
4. In de database THESAU (databron Thesaurus) is het nooit gebruikte
veld categorie (tag dr) verwijderd uit de datadictionary.

1.5 Adlib Museum Basis
1.5.1 Verbeteringen in bestanden
1. In de databron Documentatie en de onderliggende databronnen
wordt het veld Sorteerjaar (tag sj), dat al werd gebruikt om
documentrecords te kunnen sorteren op jaar van uitgave, nu ook
gebruikt om op jaar van uitgave te zoeken. De naam van het veld is
dan ook veranderd van Sorteerjaar in Zoekjaar. Het veld wordt
automatisch gevuld met een jaartal, als er één van de vrije tekst
velden Jaar (tag ju), of Jaar (bron) (tag sy) een jaartal voorkomt. De
zoekingang Jaar van uitgave in de van toepassing zijnde applicaties
zoekt nu in de index op de tag sj van het veld zoekjaar, in plaats van
in de woordindex op de tag ju (wat vrijtekstzoeken was).
2. In de Personen en instellingen en Thesaurus databronnen in 3.4applicaties worden de lijsten met domeinen die u aan een term of
naam kunt toekennen, alfabetisch gesorteerd weergegeven.
3. In de objectcatalogus databronnen van Museum-applicaties zijn de
zoekingangen Afgebeelde periode en Geassocieerde periode
toegevoegd. Deze zoeken in de reeds bestaande velden
inhoud.datum.periode (tag ib) en associatie.periode (tag kb).
7
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1.5.2 Verbeteringen in terminologie
1. In de Engelse veldlabels werden de termen “article” en “lead word”
(vertaling van “lidwoord”) door elkaar gebruikt. Nu wordt alleen de
term “lead word” nog gebruikt.
2. In de Engelse veldlabels werden de termen “creator” en “maker”
(vertaling van “vervaardiger”) door elkaar gebruikt. Nu wordt alleen
de term “creator” nog gebruikt.
3. De Duitse term “Objectkategorie” is vervangen door “Sachgruppe”.

1.5.3 Opgeloste problemen
1. Wanneer er in de databron Documentatie werd gezocht in het veld
Naam (persoonstrefwoord) (tag PT) dan werden equivalente termen
nooit gevonden omdat er voor dit veld in de datadictionary geen
Equivalent field was ingesteld.
2. In de database THESAU (databron Thesaurus) is het nooit gebruikte
veld categorie (tag dr) verwijderd uit de datadictionary.
3. Op het detailscherm Vondst | Verwerving | Waarde | Standplaats
(acqui_bs.fmt), is de tag VJ vervangen door V3 (in de database
bestond V3 al). VJ was hier namelijk de verkeerde tag om te
gebruiken.
4. In het Museum Basis-helpbestand waren (dubbele) helplabels
uitgecommentarieerd. Wanneer Adlib zo’n helplabel tegenkwam,
dan werd het bestand niet verder doorzocht op het voorkomen van
dit label en werd de wel aanwezig helptekst niet getoond.
De Museum Basis-helpteksten zijn nu herzien opgenomen in de
algemene helpbestanden, waarmee het probleem is opgelost.

1.6 Adlib Bibliotheek
1.6.1 Verbeteringen in bestanden
1. In de databron Volledige catalogus en in de onderliggende
databronnen Boeken, etc. wordt het veld Sorteerjaar (tag sj), dat al
werd gebruikt om documentrecords te kunnen sorteren op jaar van
uitgave, nu ook gebruikt om op jaar van uitgave te zoeken. De naam
van het veld is dan ook veranderd van Sorteerjaar in Zoekjaar. Het
veld wordt automatisch gevuld met een jaartal, als er één van de
vrije tekst velden Jaar (tag ju), of Jaar (bron) (tag sy) een jaartal
voorkomt. De zoekingang Jaar van uitgave in de van toepassing
zijnde applicaties zoekt nu in de index op de tag sj van het veld
23-4-2019
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zoekjaar, in plaats van in de woordindex op de tag ju (wat
vrijtekstzoeken was).
2. In de Personen en instellingen en Thesaurus databronnen in 3.4applicaties worden de lijsten met domeinen die u aan een term of
naam kunt toekennen, alfabetisch gesorteerd weergegeven.

1.6.2 Verbeteringen in terminologie
1. In de Engelse veldlabels werden de termen “article” en “lead word”
(vertaling van “lidwoord”) door elkaar gebruikt. Nu wordt alleen de
term “lead word” nog gebruikt.

1.6.3 Opgeloste problemen
1. Alle ISBD-presentaties (gegenereerd via adapls) zijn verbeterd:
meerdere uitgevers voor één publicatie worden nu door een
dubbelepunt gescheiden.
2. Wanneer er in de databron Volledige catalogus of de onderliggende
databronnen werd gezocht in het veld Naam (persoonstrefwoord)
(tag PT) dan werden equivalente termen nooit gevonden omdat er
voor dit veld in de datadictionary geen Equivalent field was
ingesteld.
3. In de database THESAU (databron Thesaurus) is het nooit gebruikte
veld categorie (tag dr) verwijderd uit de datadictionary.
4. In de Bibliotheek OPAC werd er voor de zoekingang ISSN, in de
Volledige catalogus en Tijdschriften, de verkeerde index gebruikt.
En in de Artikelen is de zoekingang ISSN verwijderd, omdat
artikelen geen ISSN nodig hebben.
5. Op het algemene zoekformulier qbfdoc.fmt is de tag JU
gecorrigeerd naar jg, en ju naar JU.
6. In het uitvoerformat Uitgebreide presentatie (gebruikt in de databron
Volledige catalogus en de onderliggende databronnen) wordt bij
tijdschriften nu ook de holding afgedrukt.

1.7 Adlib Archief
1.7.1 Verbeteringen in bestanden
1. In de databron Documentatie/Volledige catalogus en in de
onderliggende databronnen Boeken, etc. wordt het veld Sorteerjaar
(tag sj), dat al werd gebruikt om documentrecords te kunnen
sorteren op jaar van uitgave, nu ook gebruikt om op jaar van uitgave
te zoeken. De naam van het veld is dan ook veranderd van
9
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Sorteerjaar in Zoekjaar. Het veld wordt automatisch gevuld met een
jaartal, als er één van de vrije tekst velden Jaar (tag ju), of Jaar
(bron) (tag sy) een jaartal voorkomt. De zoekingang Jaar van
uitgave in de van toepassing zijnde applicaties zoekt nu in de index
op de tag sj van het veld zoekjaar, in plaats van in de woordindex op
de tag ju (wat vrijtekstzoeken was).
2. In de Personen en instellingen en Thesaurus databronnen in 3.4applicaties worden de lijsten met domeinen die u aan een term of
naam kunt toekennen, alfabetisch gesorteerd weergegeven.

1.7.2 Verbeteringen in terminologie
1. In de Engelse veldlabels werden de termen “article” en “lead word”
(vertaling van “lidwoord”) door elkaar gebruikt. Nu wordt alleen de
term “lead word” nog gebruikt.

1.7.3 Opgeloste problemen
1. Alle ISBD-presentaties (gegenereerd via adapls) zijn verbeterd:
meerdere uitgevers voor één publicatie worden nu door een
dubbelepunt gescheiden.
2. Een verkeerde datasetnaam werd gebruikt in de veldadapl
collect.ada. Hierdoor werd het schermveld Gesloten tot in een
Archief-applicatie niet automatisch berekend wanneer je (Datering)
Tot en Aantal jaren gesloten had ingevuld.
3. In het applicatiestructuurbestand verwees de databron Verzending
alleen naar de TRANSPOR-database en niet ook naar de dataset
DESPATCH daarbinnen. Daardoor kon die databron wel geopend
en doorzocht worden, maar er konden geen nieuwe records in
worden aangemaakt.
4. Wanneer er in de databron Documentatie werd gezocht in het veld
Naam (persoonstrefwoord) (tag PT) dan werden equivalente termen
nooit gevonden omdat er voor dit veld in de datadictionary geen
Equivalent field was ingesteld.
5. In de database THESAU (databron Thesaurus) is het nooit gebruikte
veld categorie (tag dr) verwijderd uit de datadictionary.
6. In detailschermen van de twee Archief-datasets in alle relevante
applicaties die hiermee zijn uitgerust, werd voor het schermveld
Onderdeel in de veldgroep Afmetingen een verkeerde tag gebruikt.

23-4-2019
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1.8 Adlib Uitleningen
1.8.1 De verbeterde rappelprocedure
◼ Nieuwe bestanden
In uw nieuwe Adlib Uitleenbeheer modelapplicatie versie 3.4 treft u voor
de rappelprocedure de volgende nieuwe bestanden aan: adlib#.txt,
reminder.dot, reminder_email.dot, reminder_nl.dot,
reminder_email_nl.dot, reminder_de.dot, reminder_email_de.dot,
reminder_fr.dot, reminder_email_fr.dot, reminder_gr.dot,
reminder_email_gr.dot, reminder.ada, en reminder.bin.
•

adlib#.txt: uitgebreide systeemteksten voor alle adapls samen,
Engels (), Nederlands (1), Frans (2), Duits (3), Arabisch (4) en
Grieks (6); deze bestanden staan in de \texts-submap in uw Adlib
Software-map en bevatten alle teksten (per bestand in één taal) die
door alle adapls worden gebruikt.
Open elk van de nieuwe .txt-bestanden (of alleen de talen waar u
gebruik van maakt) in Windows kladblok en breng er de volgende
wijzigingen in aan:
1. Typ achter regelnummer 192 de naam van de SMTP-server
die voor het versturen van e-mail moet worden gebruikt.
2. Typ achter regelnummer 278 het afzender e-mailadres,
bijvoorbeeld het algemene e-mailadres van uw bibliotheek.
3. Bij het versturen van rappels vanuit het bestandenmenu in
Adlib (de eerste stap van de Zoekassistent) genereert Adlib
mogelijk een reminder.log-bestand in de \wadcirc of \library
loans management-map waarin eventuele foutmeldingen
worden opgeslagen (de foutmeldingen worden dan niet op
het scherm getoond). Als u zo’n bestand niet wilt opslaan
maar altijd per e-mail naar bijvoorbeeld de
applicatiebeheerder wilt laten versturen, vul dan achter
regelnummer 1051 het e-mailadres van die persoon of
afdeling in. Als u geen e-mailadres opgeeft, dan wordt het
bestand standaard opgeslagen in de huidige applicatiemap
(\wadcirc of \library loans management), tenzij u achter
regelnummer 1055 zelf een ander pad en een
bestandsnaam opgeeft, dan heeft de laatste de voorkeur.
Sla elk bestand na de aanpassingen op.

•

reminder.dot (in vijf talen): voorbeeld Word-sjablonen voor het
afdrukken met de nieuwe rappelprocedure.
11

23-4-2019

Verbeteringen in 3.4-applicaties
•

Adlib release-notes

reminder_email.dot (in vijf talen): voorbeeld Word-sjablonen voor
het versturen van e-mail met de nieuwe rappelprocedure.

Deze bestanden staan in de \Worddoc\templates-submap in uw Adlib
Software-map.
In uw vorige applicatie kon u waarschijnlijk alleen rappels
afdrukken/versturen met de platte teksten die u in het bestand Brieven
bewaart, en waarnaar u per lener hebt gekoppeld (als de betreffende
lener herinneringen moet kunnen ontvangen). Standaard kunt u zo naar
drie opeenvolgende herinneringsbrieven koppelen.
De nieuwe rappelprocedure maakt het mogelijk rappels via Wordsjablonen af te drukken/versturen, in plaats van als platte tekst. Het
resultaat is nu mooi opgemaakt. U moet nu kiezen hoe u herinneringen
wilt afdrukken of versturen.
- Als u tevreden bent met de platte teksten die u al gebruikt, dan hoeft u
met de reminder-sjablonen niets te doen: u kunt ze weggooien of ergens
bewaren.
- Als u voor de verwerking van herinneringen per e-mail het nieuwe
sjabloon wilt gebruiken, pas dan alleen de vaste teksten in het
reminder_email.dot-bestand aan uw eigen situatie aan (u kunt dat in
Microsoft Word doen), en sla het bestand weer op met de extensie .dot
(niet als .doc). Gebruik in dit bestand vaste teksten in de taal waarin u
herinneringen via sjablonen wilt versturen: typ dus Nederslandstalige
vaste teksten in reminder_email.dot (en vervang dan dus de Engelse), of
verander de bestandsnaam reminder_email.dot in
reminder_email_en.dot en reminder_email_nl.dot in reminder_email.dot
zodat u direct in het dan door Adlib gebruikte Nederlandstalige sjabloon
eventuele wijzigingen kunt aanbrengen, als u Nederlandstalige rappels
wilt versturen. (Het is in 3.4-applicaties dus niet mogelijk om afhankelijk
van de eigen taal van een lener nu eens herinneringen in de ene taal en
dan weer in de andere te versturen.)
U moet dit reminder_email-sjabloon gebruiken als basis voor drie
herinneringssjablonen in één gewenste taal. De sjablonen noemt u:
reminder_email1.dot, reminder_email2.dot, en
reminder_email3.dot. Het eerste bestand wordt gebruikt voor de
eerste herinnering, het tweede voor de tweede, etc. Plaats deze drie
sjablonen in de map waarin uw Uitleenbeheer applicatiebestand staat:
\wadcirc of \library loans management, bijvoorbeeld. Adlib kan de
sjablonen alleen vinden als ze in deze map staan.
Merk op dat reminder_email_nl.dot dus niet wordt gebruikt door de
procedure, het dient slechts als voorbeeld.

23-4-2019
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- Als u voor het afdrukken van herinneringen naar de printer het nieuwe
sjabloon wilt gebruiken, pas dan alleen de vaste teksten in het
reminder.dot-bestand aan uw eigen situatie aan (u kunt dat in Microsoft
Word doen), en sla de bestanden weer op met de extensie .dot (niet als
.doc). Gebruik in dit bestand vaste teksten in de taal waarin u
herinneringen via sjablonen wilt versturen: typ dus Nederlandstalige
vaste teksten in reminder.dot (en vervang dan dus de Engelse), of
verander de bestandsnaam reminder.dot in reminder_en.dot en
reminder_nl.dot in reminder.dot zodat u direct in het dan door Adlib
gebruikte Nederlandstalige sjabloon eventuele wijzigingen kunt
aanbrengen, als u Nederlandstalige rappels wilt afdrukken. (Het is in
3.4-applicaties dus niet mogelijk om afhankelijk van de eigen taal van
een lener nu eens herinneringen in de ene taal en dan weer in de
andere te versturen.) U moet dit reminder-sjabloon gebruiken als basis
voor drie herinneringssjablonen in één gewenste taal. De sjablonen
noemt u: reminder1.dot, reminder2.dot, en reminder3.dot. Het
eerste bestand wordt gebruikt voor de eerste herinnering, het tweede
voor de tweede, etc. Plaats deze drie sjablonen in de map waarin uw
Uitleenbeheer applicatiebestand staat: \wadcirc of \library loans
management, bijvoorbeeld. Adlib kan de sjablonen alleen vinden als ze
in deze map staan.
Merk op dat reminder _nl.dot dus niet wordt gebruikt door de procedure,
het dient slechts als voorbeeld.
Als u nieuwe sjablonen hebt gemaakt en in de juist map gezet, dan hoeft
u in 3.4-applicaties verder geen koppelingen naar deze sjablonen te
maken. Bij het afdrukken en versturen van rappels kijkt Adlib (gebruik
wel de meest recente update van de Adlib-executables) altijd eerst of er
misschien een toepasselijk sjabloon te vinden is. Als dat er niet is, dan
gebruikt Adlib automatisch de platte-tekstbrieven die u al per lener
ingesteld had staan; ook dan profiteert u van de nieuwe
rappelprocedure, want er wordt meer informatie gegenereerd
(openstaande boetes worden nu ook vermeld) en de te late exemplaren
worden nu ook per herinneringsbrieftype opgedeeld.
•
•

reminder.ada: de broncode van de nieuwe rappel-adapl.
reminder.bin: de gecompileerde adapl;

Hiervoor hoeft u geen instellingen te maken.
◼ Rappels afdrukken in de 3.4-modelapplicatie
U bent nu klaar om rappels te versturen. Dat kan op twee/drie manieren.
13
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1. In de eerste stap van de Zoekassistent vindt u de optie Rappels
afdrukken (zie de afbeelding hieronder). Dit is geen database, maar een
koppeling naar een adapl-programmaatje dat van alle uitgeleende
exemplaren controleert of ze te laat zijn, en vervolgens automatisch een
rappel afdrukt of per e-mail verstuurt. (Het verwerken van een Wordsjabloon duurt per te laat exemplaar enkele seconden.) Dubbelklik op
Rappels afdrukken (en in het bevestigingsvenstertje erna op Ja) om het
proces te starten.

2. U kunt ook alleen rappels afdrukken voor een selectie van leners of
exemplaren. Zoek naar de gewenste records in de Leners of
Exemplaren-database en markeer ze in de lijstweergave van het
zoekresultaat (zie de Adlib Gebruikersgids voor informatie over
standaard functionaliteit). Het zoekresultaat in de Exemplaren-database
moet u vervolgens sorteren op lenersnummer: zo worden exemplaren
van een lener waarvoor dezelfde herinneringsbrief moet worden
gemaakt op één brief geplaatst. Klik op de knop Afdrukken om de
Afdrukassistent te openen. Kies daarin Maak een rapport met een
voorgedefinieerd uitvoerformaat. In de volgende stap van de
23-4-2019
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Afdrukassistent vindt u in de lijst met beschikbare uitvoerformaten een
formaat speciaal om rappels af te drukken. Selecteer die en kies
Voltooien. In het Windows-venster Afdrukken dat dan opent moet u de
opties Afdrukken naar bestand, Verstuur per e-mail en MS-DOS tekst
ongemarkeerd laten. Klik op OK, en Adlib bepaalt automatisch welke
rappels per e-mail verstuurd moeten worden en welke moeten worden
afgedrukt.
◼ Opmerkingen
•

In de database Exemplaren, kunt u per exemplaar opzoeken
hoeveel rappels ervoor reeds zijn verstuurd, en wanneer de laatste
is verzonden.

•

Rappels worden altijd in de goede volgorde verstuurd: een lener kan
zo nooit als eerste herinnering2 of herinnering3 ontvangen. Als u na
bijvoorbeeld een vakantie van drie weken dus voor het eerst weer
rappels gaat afdrukken/versturen, en een lener met een nog niet
ingeleverd boek heeft nog geen rappels ontvangen dan krijgt hij/zij
nu herinnering1 (ook al is het boek al zo veel te laat dat normaliter al
een tweede of derde herinnering verstuurd zou zijn). Als voor de
vakantie herinnering1 al wel aan die lener is verstuurd, dan wordt nu
herinnering2 afgedrukt/verstuurd, etc. Bovendien blijft het verschil
tussen de ingestelde Dagen te laat voor twee opvolgende brieven
gelden voor het versturen van de volgende rappel. Als de
herinneringstermijnen dus bijvoorbeeld 7, 14 en 19 zijn, en na een
vakantie van drie weken drukt u op maandag voor het eerst rappels
af en op woensdag weer, dan zal een eerste rappel van maandag
niet na twee dagen al opgevolgd worden door rappel twee. Pas na 7
(14-7) dagen zal rappel twee kunnen worden gemaakt.

•

Als er al eerder een herinnering voor een te laat exemplaar is
gemaakt, maar het is niet bekend wanneer dat is gebeurd, dan
15
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wordt dezelfde herinnering nogmaals verstuurd en wordt de huidige
datum in het betreffende exemplaarrecord opgeslagen.
•

Rappels worden dus per lener en per herinneringstermijn
samengesteld. Dat wil zeggen dat alle exemplaren van een lener
waarvoor herinnering 1 moet worden gemaakt, op één brief worden
afgedrukt. En alle exemplaren van die lener waarvoor herinnering 2
moet worden gemaakt, die worden samen op een volgende brief
afgedrukt. Zo is de aard van de brieftekst altijd van toepassing op
alle exemplaren in die brief.

•

Als een lener al het maximale aantal herinneringen voor een
exemplaar heeft ontvangen, dan wordt er niet opnieuw een
herinneringsbrief aangemaakt, maar verschijnt er een melding op
het scherm of wordt die melding in het logbestand geregistreerd.

•

Als er voor een lener nog boetes openstaan voor exemplaren die in
het verleden te laat zijn ingeleverd, dan wordt op elke
herinneringsbrief ook een overzicht van die boetes afgedrukt.
Voor de exemplaren die momenteel te laat zijn, worden nog geen
voorlopige boetes berekend. U kunt natuurlijk wel een vaste tekst in
uw herinneringsbrieven opnemen, om de lener eraan te herinneren
welke boete per dag of week in rekening zal worden gebracht voor
exemplaren die te laat worden ingeleverd.

•

Rappels worden automatisch per e-mail verstuurd als er voor de
lener een e-mailadres geregistreerd is. Als er geen e-mailadres
bekend is, of als e-mailen niet lukt, dan wordt de rappel op papier
afgedrukt.

1.8.2 Verbeteringen in bestanden
1. Voor de rappelprocedure van de Bibliotheek Uitleenmodule zijn de
adapls borr_rem.ada (borrower-database), copyrem.ada (copiesdatabase), remind.ada (adapl-command in databasemenu van
applicatie) en remind.inc tezamen vervangen door de nieuwe
reminder.ada, evenals de gecompileerde versies (.bin) van deze
bestanden uiteraard.
In rappels wordt nu informatie over openstaande boetes van al
eerder ingeleverde exemplaren toegevoegd, worden de te late
exemplaren per lener ook per herinneringstermijn gesorteerd (een
lener kan dus meerdere herinneringsbrieven krijgen), en u kunt
Word-sjablonen gebruiken voor de rappelgegevens.
Hiermee is werking van de rappelprocedure gewijzigd, zoals
hierboven beschreven.
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1.9 Adlib Bestellingen
1.9.1 Opgeloste problemen
1. Vanwege een ontbrekende subroutine in de adapl budget.ada
werden kostenplaatsen niet goed bijgewerkt: de uitgaven bleven nul
na een betaling.
2. Records in de databron Betaalgeschiedenis (COSTS-database)
worden tijdens het automatisch aanmaken ervan nu correct gevuld:
voorheen werden weleens lege records gecreëerd door een fout in
de ordcalc-adapl.
3. Op het lijstscherm van de databron Bestellingen wordt de inhoud
van de tag BA (de verplichtingen) niet meer getoond door de beforescreen adapl br_order, omdat die informatie door gebruikers als
onnodig en verwarrend werd ervaren.

1.10 Adlib Tijdschriften
1.10.1 Opgeloste problemen
1. Vanwege een ontbrekende subroutine in de adapl budget.ada
werden kostenplaatsen niet goed bijgewerkt: de uitgaven bleven nul
na een betaling.
2. Voor de databron Lezerslijsten is het uitvoerformaat Afdruk van
lezerslijstjes verbeterd.
3. Een tijdschrift inboeken terwijl er geen lezerslijst aan dat tijdschrift
hangt, initialiseerde voorheen toch de printer. (Als er wel zo’n lijst
aan gekoppeld is dan wordt die automatisch afgedrukt voor de
volgende lezer(s).) In 3.4 wordt de printer echter pas geïnitialiseerd
als er daadwerkelijk iets kan worden afgedrukt.
Eveneens is er een probleem opgelost in het berekenen van de
datum voor de volgende aflevering.
4. In lezerslijsten stond de gekoppelde titel zonder eventueel lidwoord.
In 3.4 wordt dat lidwoord wel opgehaald, zoals bedoeld.
5. Voor het datadictionaryveld lezernaam (tag s1) in de databron
Lezerslijsten (CIRCUIT-database) is een foutieve op-tehalenvelddefinitie hersteld: het veld voorvoegsel werd namelijk
gevuld met het faxnummer van de betreffende lezer. De fout was
zichtbaar op lezerslijsten, waarop het faxnummer van de lezer als
titulatuur werd afgedrukt.
17
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1.11 Algemeen
1.11.1 Overige opgeloste problemen
1. Aan een aantal uitvoerformaten (print-adapls) zijn enkele Engelse
teksten toegevoegd, waar die eerst nog ontbraken.
2. Enkele missende Nederlands- en Duitstalige applicatieteksten, zoals
veldlabels, zijn in 3.4 alsnog toegevoegd.
3. Er waren enkele datadictionary veldnamen met spaties aanwezig,
terwijl dat niet is toegestaan; die spaties zijn nu verwijderd.
4. In het algemene Engelstalige helpbestand ontbraken nog teksten.
Vertalingen van de Nederlandstalige teksten zijn nu toegevoegd.
5. De spelling van de tekst “email” is waar van toepassing
gecorrigeerd, en is nu “e-mail”.
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