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1.  Inleiding 

1.1. Wat is Adlib? 

Adlib is niet alleen de naam van ons bedrijf maar we duiden er ook 
vaak onze computerprogramma’s mee aan, waarmee u grote hoeveel-
heden gegevens op een gestructureerde manier kunt beheren.  
Er is een onderscheid tussen de Adlib programmatuur (software) en 
de applicaties (toepassingen). De programmatuur bevat alle code 
die het lezen in en schrijven naar databases en alle bijbehorende func-

tionaliteit afhandelt, en wordt uitgevoerd in bestanden met het ach-
tervoegsel .exe en/of .dll (en sommige perifere functionaliteit in bin-
bestanden). Deze programmatuur is speciaal gemaakt voor het be-
heer van gegevens uit bibliotheken, musea, archieven, en soortgelijke 
instellingen. 
De Adlib applicaties bestaan uit databases en gebruikersinterfaces 
(tabbladen met velden bijvoorbeeld) – eigenlijk alleen maar een ver-
zameling gegevens dus – waar de software een bruikbaar geheel van 
maakt.  
Deze structuur maakt het mogelijk dat u regelmatig nieuwe software 
kunt installeren, waar nieuwe functionaliteit in zit, terwijl er aan uw 
applicatie (die u misschien zelf hebt aangepast) niets verandert. 
Daarom kan uw programmatuur regelmatig een nieuw versienummer 

krijgen (bijvoorbeeld 6.5.0) wanneer u een nieuwe release installeert, 
terwijl uw applicatieversie altijd dezelfde blijft (bijvoorbeeld Adlib Bi-
bliotheek 3.4). 
De gegevensopbouw in Adlib-systemen is te vergelijken met die van 
een kaartenbak: bij elkaar behorende gegevens (bijvoorbeeld van een 
tijdschrift) worden bij elkaar opgeslagen. In Adlib spreken we echter 
niet van een kaart, maar van een ‘record’. Een verzameling records 
noemen we niet een kaartenbak maar een ‘database’, en een subset 
(deelverzameling) van een database een dataset. Zo’n database of 
dataset kunt u in een applicatie (aan)vullen met gegevens.  
Gegevens worden ingevoerd en gepresenteerd op formulieren die per 
onderwerp over tabbladen (schermen) zijn verdeeld (maar tot hetzelf-

de record behoren). 
Om de gegevens snel terug te kunnen vinden, wordt gebruik gemaakt 
van ‘indexen’; een index is een alfabetische of numerieke lijst van 
termen met een verwijzing naar het record waarin zo’n term voor-
komt. U kunt op verscheidene manieren zoeken en de resultaten ge-
sorteerd afbeelden, afdrukken en/of opslaan.  
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Het unieke van Adlib-systemen is dat ze erg flexibel zijn: de ap-

plicaties zijn op eenvoudige wijze met behulp van de zogenaamde 
Adlib tools aan te passen aan de wensen van de klant. Zo kunt u 
zelf kiezen welke gegevens worden opgeslagen en hoe die op het 
beeldscherm worden gepresenteerd aan de gebruiker. Ook kunt u 
kiezen voor welke gegevens indexen worden gemaakt en op wel-
ke manier deze indexen toegankelijk zijn.  

 
Wanneer u Adlib-software koopt, krijgt u daar één of meer applicaties 
bij afhankelijk van uw licentie. Een applicatie is soms onderverdeeld in 
verschillende ‘modulen’ die ieder een apart aspect van de werkzaam-
heden of activiteiten in uw bibliotheek omvatten. Zo is er voor Adlib 
Bibliotheek bijvoorbeeld een module voor het beheren van tijdschrif-

ten en een module voor het zoeken in de catalogus door bibliotheek-
bezoekers, maar ook de module die in deze handleiding wordt be-
schreven, voor het verwerken van uitleningen. Dergelijke modulen 
zijn echter extra, en die moet u apart aanschaffen naast de catalo-
gusmodule.  

1.2. Wat is Adlib Uitlening? 

Adlib Uitlening (meestal de Uitleenmodule genoemd) bestaat uit twee 
module-interfaces genaamd: Adloan Uitlening en Adlib Uitleenbeheer: 

• Adloan Uitlening (ook wel Uitleentransacties genoemd) is een toe-
passing waarmee u alle transacties kunt uitvoeren die bij het uit-

lenen van items uit een bibliografische collectie voorkomen.  
De items zelf zijn of worden geregistreerd in de databases van 
een Adlib Bibliotheek-applicatie (Catalogusbeheer). Adloan Uitle-
ning is gekoppeld aan deze applicatie. 

• Daarnaast beschikt u over een module-interface Uitleenbeheer, 
die ook gekoppeld is aan Adloan Uitlening. Hierin kunt u bijvoor-
beeld leners inschrijven, herinneringen en attenderingen afdruk-
ken, lenersgroepen vastleggen met wat zij al dan niet mogen le-
nen, en uitleencategorieën vastleggen voor de materialen die ge-
leend mogen worden. Deze interface wordt beschreven in hoofd-
stuk 10: Uitleen.  
 

Adlib Designer 6.4 of hoger moet worden gebruikt om Adloan Uitle-
ning operationeel te maken door enkele standaard waarden op te ge-
ven zoals filialen, gebruikers, boetes, openingstijden, etc. Vóór Adlib 
6.5.0 kon u instellingen voor de ingebruikname van Adloan Uitlening 
wijzigen in het Adlib hulpprogramma ACSETUP (Adlib Circulation 
SETUP), dat alleen voor deze module-interface werd gebruikt. Met 
Adlib 6.5.0 is alle functionaliteit uit ACSETUP verplaatst naar Adlib De-
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signer. In de Designer Help (zie de afbeelding hieronder) vindt u alle 

informatie over het initialiseren van Adloan Uitlening. Maak deze in-
stellingen bij voorkeur nadat u Adlib Loans heb geïnstalleerd en voor-
dat u het begint te gebruiken, maar u kunt ook later nog wijzigingen 
maken.  

 

Technische informatie 

Uitleenbeheer en Catalogusbeheer zijn normale Adlib-toepassings-
interfaces die draaien op het programma adlwin.exe, maar Adloan 
Uitlening is anders omdat het workflow-georiënteerd moet zijn om 
gemakkelijk uitleentransacties te kunnen registreren. Daarom draait 
deze toepassing op het Adlib-programma adloan.exe. Aan de andere 
kant worden Uitleenbeheer en Adloan Uitlening gestart in dezelfde 
Adlib Software subdirectory \WADCIRC (Adlib CIRCulatie voor Win-

dows) of in \library loans management, omdat het beide interfaces 
voor de Uitleenmodule zijn. (Catalogusbeheer behoort bij de Biblio-
theek-applicatie en wordt opgestart in \WINCAT of \library.) Zie de 
Installatiegids voor Adlib Museum, Bibliotheek en Archief, voor infor-
matie over het aanmaken van snelkoppelingen naar de genoemde 
module-interfaces c.q. applicaties. 
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1.3. Over deze handleiding 

In deze handleiding gaan we ervan uit dat u bekend bent met de Adlib 
software. Het is daarom raadzaam, wanneer dat niet het geval is, 
eerst de algemene Adlib Gebruikersgids door te nemen voor een be-
schrijving van alle functionaliteit in de Adlib software, zoals zoeken, 
het gebruik van menu’s, gegevens invoeren, en wijzigen en afdrukken. 
De modulegids die voor u ligt beschrijft enkele specifieke aspecten 
van de Adlib Adloan Uitleningmodule, die nadere uitleg behoeven. 
Voor een beschrijving van de velden zelf kunt u de contextafhankelijke 
help (F1) in de applicatie zelf raadplegen. Aangezien er nog variaties 

binnen applicatieversies zijn, en verschillende versienummers niet per 
se grote applicatieverschillen betekenen, is deze handleiding niet voor 

één specifiek versienummer geschreven; daarom is het goed mogelijk 
dat hier besproken velden en/of tabbladen in uw applicatie niet voor-
komen, of dat velden op een ander tabblad staan. Alleen het hoofd-
stuk en overige teksten over rappels is specifiek voor applicatieversie 
4.2. 
 
Om in deze handleiding onderscheid te maken tussen beschrijvende 
tekst en teksten die u op uw beeldscherm aantreft, wordt verschillen-
de opmaak toegepast: 
• Teksten die op het beeldscherm worden getoond, titels van me-

nu’s en opschriften van knoppen, worden hier cursief afgedrukt, 
bijvoorbeeld: 

Volledige catalogus  
Combineren 
Volgende 
 

• Teksten die u moet typen, worden met een schrijfmachineletter 
afgedrukt, bijvoorbeeld: 
Deze tekst kunt u invoeren... 

 
• Het opschrift van de toetsen op uw toetsenbord wordt in deze 

handleiding weergegeven met een smal en vet lettertype, bijvoor-
beeld: 
Enter 

Page Down 

F1 (Help) 

Soms moet u twee toetsen ‘tegelijkertijd’ indrukken: houd de eer-
ste toets ingedrukt, en druk dan op de tweede toets. Zo’n 
toetscombinatie wordt in de tekst aangegeven door een plusteken 
tussen de betreffende toetsen, bijvoorbeeld: 
Ctrl+C 
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Opmerkingen, tips en waarschuwingen worden in een kader als dit 

afgedrukt, of alleen als een ingesprongen alinea.  

 
De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen (nog afgezien van 
de applicatie waarvan ze zijn gemaakt) afwijken van de weergave op 
uw eigen beelscherm, afhankelijk van uw schermresolutie en Win-
dows-versie. 
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2.  Adloan Uitlening starten 

2.1. Snelkoppelingen gebruiken 

U start Adloan Uitlening door te (dubbel)klikken op het bijbehorende 
pictogram (een snelkoppeling naar Adloan Uitleentransacties/Adloan 
Uitlening) op uw Bureaublad of in het Windows Start-menu. 
 

 
 
Enkele instellingen in die snelkoppeling bepalen hoe Adloan Uitlening 
start. Zie Bijlage  voor informatie over deze instellingen. 

2.2. Inloggen via sessie-parameters 

 
 
Nadat uw bibliotheek-afhankelijke instellingen via Uitleenbeheer (zie 
hoofdstuk 10) en Adlib Designer (zie de Designer Help) voor Adloan 
Uitlening zijn opgegeven, kunt u in Adloan Uitlening transacties gaan 
registreren. 



Adloan Uitlening starten Adlib Uitlening 

 8 

Wanneer u Adloan Uitlening start, opent in het hoofdscherm het inlog-

venster Sessie-parameters. Om te voorkomen dat iedereen uitleen-
transacties zou kunnen registreren, moet u hierin eerst inloggen op de 
Adlib-server door de servernaam, uw filiaal, uw loginnaam en wacht-
woord op te geven, en vervolgens op Verbinden te klikken. 
 
• Wanneer u met de client/server-versie van Adlib Uitlening werkt – 

u draait Uitleentransacties dus niet als stand-alone applicatie – 
dan moet u zich aanmelden bij een bepaalde Server. (Uw sys-
teembeheerder weet de naam daarvan.) Als u de module als 
stand-alone opstart, kunt u het invoervak Server negeren. 

▪ In de demoversie van Adlib Uitlening kunt u gebruik maken van 
het Filiaal centrale, de loginnaam gebruiker1 en het Wacht-

woord  pw1.  

 
▪ Wanneer u het wachtwoord invoert, wordt dat op het scherm niet 

getoond: elk teken wordt door een sterretje gerepresenteerd, zo-
dat niemand uw wachtwoord kan meelezen.  

 
Klik vervolgens op Verbinden, om uw sessie te starten. U kunt nu 
gaan Uitlenen, Innemen of Reserveren: selecteer daartoe het gewens-
te tabblad. Er zijn ook nog een aantal andere mogelijkheden, zoals 
het verwerken van betalingen. Verderop in deze handleiding zullen de 
mogelijkheden uitgebreid worden behandeld. 

2.3. Sessies openen en sluiten 

Wanneer u in Adloan Uitlening ingelogd bent, kunt u de huidige sessie 
sluiten, zonder het programma te sluiten, via de menu-optie Sessies 
> Verbreken. U zou uw sessie moeten afsluiten als u lunchpauze hebt 
en deze computer onbeheerd achter laat, of wanneer een collega uw 
plek achter de uitleenbalie voor de komende uren overneemt. 
U kunt een sessie openen via de menu-optie Sessies > Nieuwe sessie. 

In een stand-alone situatie kunt u op uw computer overigens maar 
één sessie tegelijk geopend hebben, terwijl u in een client/server situ-
atie meerdere sessies kunt openen, zelfs in één applicatievenster. 

U kunt snel schakelen tussen verscheidene geopende sessies, via de 
opties in het menu Venster. Probeer ze gerust eens uit. Details over 
de momenteel geopende sessie in het actieve venster worden in de 
statusbalk onder aan het scherm weergegeven. 
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3. De interface van Adloan Uitlening 

De gebruikersinterface van Adloan Uitlening (Uitleentransacties) ziet u 
in de afbeelding hieronder. 

 

 Tabbladen 

Voor uitlenen, innemen en reserveren zijn aparte tabbladen beschik-
baar. Open het gewenste tabblad door op de tab ervan te klikken. 

 De menubalk 

Als uw applicatie in verschillende talen kan werken, dan kunt u tussen 
die talen schakelen via het menu Taal. U kunt op elk moment om-

schakelen.  
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4. Met View > Apparaatbeheer kunt u 
seriële barcode-scanners instellen, 

mocht dat nodig zijn. (Zie Bijlage 2: af-
drukbriefjes bewerken 

 

Vanuit Adloan Uitlening kunt u uitleenbriefjes, inneembriefjes en re-
serveringsbriefjes voor de lener afdrukken, om hem of haar te herin-
neren aan geleende, geretourneerde of gereserveerde exemplaren. 

De inhoud van deze briefjes (vaste teksten en Adlib veldverwijzingen) 
wordt bepaald door speciale sjablonen in de Adlib \executables-map, 

die u kunt aanpassen.  
In oude (pre-7.2) Adloan-versies, bestonden deze sjablonen uit zes 
typen .rtf-bestanden (die u in WordPad kunt bewerken): islipall#.rtf, 
islipone#.rtf, dslipall#.rtf, dslipone#.rtf, rslipall#.rtf en rslipone#.rtf, 
waarin # voor het Adlib taalnummer staat (Engels = 0, Nederlands = 
1, Frans = 2, Duits = 3, Arabisch = 4, Italiaans = 5, Grieks = 6, Por-
tugees = 7, Russisch = 8, Zweeds = 9, Hebreeuws = 10, Deens = 11, 
Noors = 12, Fins = 13 en Chinees = 14).  
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Vanaf Adloan-versie 7.2.15061.3 of 7.3.15065 daarentegen, worden 
standaard zes XSLT-sjablonen (die meer mogelijkheden hebben dan 
de .rtf’s), plus een enkel XML-bestand met vaste teksten in verschil-
lende vertalingen, door Adloan gebruikt.  
Als u een nieuwe Adloan-versie gaat gebruiken maar u hebt geen be-
hoefte om de XSLT-stylesheets te gaan gebruiken, verwijder ze dan 
gewoon uit de \executables-map en bewaar ze ergens anders in een 
backup-map: Adloan gebruikt dan weer automatisch de oude .rtf-
sjablonen. 
Als u wilt dat Adloan de XSLT-stylesheets gebruikt, zorg er dan voor 
dat de volgende bestanden in de Adlib \executables-map aanwezig 
zijn: 

• issue-list-all.xsl (vervangt islipall#.rtf) om het Totaal uitleen-
overzicht te genereren. 

• issue-list-one.xsl (vervangt islipone#.rtf) om het uitleenbriefje 
voor een of meer geselecteerde exemplaren te genereren. 

• return-list-all.xsl (vervangt dslipall#.rtf) om het Totaal inname-
overzicht te genereren 

• return-list-one.xsl (vervangt dslipone#.rtf) om het inneembrief-
je voor een of meer geselecteerde exemplaren te genereren. 

• reservation-list-all.xsl (vervangt rslipall#.rtf) om het Totaal 
reserveringsoverzicht te genereren. 

• reservation-list-one.xsl (vervangt rslipone#.rtf) om het reser-
veringsbriefje voor een of meer geselecteerde exemplaren te ge-
nereren. 

• adloanListTranslations.xml waarin alle vereiste vertalingen van 
de vaste teksten in de briefjes zijn (of kunnen worden) gespecifi-
ceerd, waaronder de naam van uw instelling en mogelijk een con-
tact e-mailadres. Een e-mailadres zal groot onder de instellings-
naam worden afgedrukt.  

U kunt alle .xsl en .xml-bestanden in een tekstverwerkingsprogramma 
zoals Windows Kladblok, Notepad++ of Visual Studio openen om het 

ontwerp en de vaste teksten aan te passen, of om het logo van uw 
instelling toe te voegen. Zie de handleiding “Programming XSLT sty-
lesheets for Adlib” voor informatie over de manier waarop deze be-
standen het best bewerkt kunnen worden. 

Als u nog steeds de .rtf-sjablonen gebruikt, merk dan op dat de tekst-
verwerker die gebruikt wordt voor het bewerken en/of afdrukken van 
de uitleenbriefjes het programma is dat in Windows geassocieerd is 
met de .rtf-bestandsextensie (bijvoorbeeld Microsoft Word). Als er 
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geen programma met deze extensie geassocieerd is, dan zal het pro-
gramma gebruikt worden dat in Windows met de .txt-extensie geas-
socieerd is (bijvoorbeeld Kladblok). Als ook dat er niet is, dan zal er 
geen uitleenbriefje worden afgedrukt; hiervan krijgt u dan geen mel-
ding. 
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Bijlage  voor meer informatie daarover.) 

Via Help > Inhoud opent u de Adloan Uitlening Help. De informatie 
daarin is vergelijkbaar met de informatie in het hoofdstuk dat u nu 
leest. 

 

Voor de meeste actieve invoervakken, geselecteerde opties of keuze-
lijsten op een tabblad in Adloan kunt u het relevante, specifieke con-
textuele Help-onderwerp openen door op F1 te drukken. Als er geen 

koppeling bestaat naar een specifiek onderwerp dan opent F1 een 

meer algemeen Help-onderwerp. U kunt in de geopende Help altijd 
zoeken naar andere onderwerpen. 

 De statusbalk 

In de statusbalk onder in het venster ziet u sessiegegevens van de 

actieve sessie staan. 

 Snelmenu’s 

Veel bewerkingen in Adloan Uitlening vindt u in snelmenu’s. Een snel-
menu opent wanneer u op de rechter muisknop drukt (zie afbeelding 
hieronder). Welke opties in het snelmenu beschikbaar zijn hangt af 
van de context: rechtsklik niet zomaar ergens, maar op een item waar 
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u meer van wilt weten of dat u wilt kunnen bewerken. Rechtsklik bij-
voorbeeld op een specifiek uitgeleend exemplaar nadat u een lener 
hebt gekozen. 
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5. Uitlenen 

Om materialen uit te lenen, opent u in Adloan Uitlening het tabblad 
Uitlenen, zoals in het fictieve voorbeeld hieronder. 

 

Als eerste moet u het lenersnummer invoeren of selecteren, van de 
lener aan wie u gaat uitlenen: 

• Als u het nummer uit het hoofd weet, dan kunt u het direct invoe-
ren in het vak Lenersnummer. Druk na invoer op Enter of Tab. 

• Het invoervak Lenersnummer is ook een vervolgkeuzelijst. Klik op 
het naar beneden wijzende driehoekje naast het invoervak om een 
lijst te zien met de laatste, in deze sessie gekozen lenersnum-
mers. Als u net een nieuwe sessie hebt gestart is de lijst leeg. 

• Als u lenersnummers niet kent, dan kunt u ze opzoeken aan de 
hand van de achternaam van de lener. U kunt het invoervak Le-
nersnummer leeg laten, of alvast de eerste letters van de achter-
naam invoeren, en dan op het naar rechts wijzende driehoekje 
naast het invoervak klikken. Een venster opent met een lijst van 
namen van leners; selecteer de gezochte lener door erop te dub-
belklikken. Het nummer van die lener wordt nu in het invoervak 
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Lenersnummer geplaatst. 

Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en 
u kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst 
springen. Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoek-
resultaat staat, moet u het lijstvenster sluiten (door op Esc te 

drukken), en een (deel)zoekterm bestaande uit meer letters invul-
len, waardoor het zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het ge-
zochte record er wellicht wel tussen staat. 

Wanneer het lenersnummer ingevuld is, worden direct de overige be-
kende gegevens van de lener op het tabblad ingevuld. Zo wordt ach-
ter Aantal uitgeleend het aantal reeds aan de lener uitgeleende exem-
plaren getoond, en achter Uitleen limiet het maximum aantal exem-
plaren dat deze lener mag lenen.  

Ook worden (indien van toepassing) het Openstaand leengeld en de 
Openstaande boetes in rood onder het invoervak Exemplaarnummer 
getoond.  
Ook verschijnen eventueel al uitgeleende exemplaren (met bijbeho-
rende gegevens) onder op het tabblad in het vak Uitgeleende exem-
plaren. 

Om een item aan deze lener uit te lenen, moet u in het invoervak 
Exemplaarnummer een nummer opgeven. U kunt exemplaarnummers 
opzoeken aan de hand van woorden uit de titel van het item. Voer in 
het invoervak Exemplaarnummer (de eerste letters van) een woord uit 
de gezochte titel in, en klik dan op het naar rechts wijzende driehoek-

je naast het invoervak. U kunt niet zoeken op een lege sleutel. Een 
venster opent met een lijst van titels, selecteer de gezochte titel door 
erop te dubbelklikken. Het nummer van dat exemplaar wordt nu in het 
invoervak Exemplaarnummer geplaatst.  
Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u 
kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. 
Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, 
moet u het lijstvenster sluiten (door op Esc te drukken), en een 

(deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het 
zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wel-
licht wel tussen staat. 

Als voor een uit te lenen exemplaar leengeld verschuldigd is, krijgt u 

daarvan een melding. Als u in de melding op de knop Annuleren klikt, 
wordt het geselecteerde exemplaar niet uitgeleend. Als u daarentegen 
op OK klikt dan gaat de lener akkoord met het leengeld en wordt het 
exemplaar uitgeleend. In de kolom Leengeld in de lijst Uitgeleende 
exemplaren wordt voor elk exemplaar het te betalen leengeld aange-
geven. Het Openstaand leengeld (in rood) wordt automatisch aange-
past wanneer er nieuwe exemplaren worden uitgeleend. 



Adlib Uitlening Uitlenen 

   17 

5.1.  Uitgeleende exemplaren 

Nadat het exemplaarnummer is ingevoerd, wordt het exemplaar met 
bijbehorende gegevens direct toegevoegd aan de Uitgeleende exem-
plaren. Deze gegevens worden vet weergegeven, om nieuw uitgeleen-
de exemplaren te kunnen onderscheiden van al eerder uitgeleende 
exemplaren. 

Voor aan elke regel onder Uitgeleende exemplaren staan symbolen die 
de uitleenstatus van het exemplaar aangeven. De volgende symbolen 
kunnen hier voorkomen: 

Symbool Kleur Betekenis 

 zwart Het exemplaar is uitgeleend. 

 geel De uitleentermijn voor het exemplaar is bijna 
verstreken: het exemplaar moet vandaag 
worden ingeleverd. 

 rood De uitleentermijn voor het exemplaar is ver-
streken: het exemplaar is te laat. 

5.2.  Uitleenbriefjes 

U kunt uitleenbriefjes voor een lener afdrukken door de uitgeleende 
exemplaren te selecteren en de gewenste afdrukoptie in het snelmenu 
te kiezen: 

1. Selecteer in de lijst Uitgeleende exemplaren één of meer exem-
plaren. (Om meer dan één regel te selecteren, selecteer een van 
de exemplaren, houdt dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de 

andere te selecteren exemplaren klikt.) 

2. Rechtsklik op één van de geselecteerde exemplaren om het snel-
menu ervoor te openen. 

3. Afhankelijk van of u één of meerdere exemplaren hebt geselec-
teerd, kunt u onder in het snelmenu kiezen voor Uitleenbriefje 
voor <exemplaarnummer> of Uitleenbriefjes geselecteerde exem-
plaren (één briefje voor elk geselecteerd exemplaar), en Totaal 

uitleen overzicht (één briefje voor alle door de lener geleende 
exemplaren samen). Voor geselecteerde exemplaren kunt u deze 
functies ook starten zonder het snelmenu, via de functietoetsen 
F7 en F8. Wanneer u bij het kiezen van de optie de Shift-toets 

ingedrukt houdt, wordt het uitleenbriefje in een tekstverwerker 
geopend, maar nog niet afgedrukt; u kunt er dus eerst nog wijzi-
gingen in aanbrengen voordat u van daaruit afdrukt. 
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Zie “Bijlage 2: afdrukbriefjes bewerken” voor informatie over hoe de 

inhoud en lay-out van deze briefjes aangepast kan worden. 

5.3. Opties in het snelmenu 

Wanneer u rechtsklikt op een exemplaar in de lijst verschijnt een 
snelmenu. De volgende opties kunnen in dat snelmenu voorkomen (op 
de plaats van de x staat in het menu het relevante leners-, exem-
plaar- of catalogusnummer): 

Optie Betekenis 

Lener x eigenschappen Toont de eigenschappen van de lener. 

Exemplaar x eigenschappen Toont de eigenschappen van het gese-
lecteerde exemplaar. 

Catalogus x eigenschappen Toont de eigenschappen van het bij het 
geselecteerde exemplaar behorende 
catalogusnummer. 

Verander x inleverdatum De inleverdatum van het geselecteerde 
exemplaar wijzigen. 

Verander x inlevertijd De inlevertijd van het geselecteerde 
exemplaar wijzigen. 

Verlengen van x Het geselecteerde exemplaar verlen-
gen. 

Innemen van x Het geselecteerde exemplaar innemen. 

Betalingen Boetes, leengeld en contributie verwer-
ken. 

Uitleenbriefje voor x of 
Uitleenbriefjes geselecteer-
de exemplaren 

Apart uitleenbriefje voor elk geselec-
teerd exemplaar afdrukken. 

Totaal uitleen overzicht Uitleenbriefje met daarop alle uitge-
leende exemplaren afdrukken. 

 
De gegevens die onder ... eigenschappen getoond worden, worden 
besproken in hoofdstuk 9. Betalingen worden besproken in hoofdstuk 
10. 
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6. Innemen 

Het innemen van exemplaren vindt in Adloan Uitlening plaats via het 
tabblad Innemen. 

 

Voor het innemen moet het exemplaarnummer ingevoerd worden 
(druk na handmatige invoer op Enter of Tab). Als u het niet met de 

hand wilt invoeren, of het exemplaarnummer is onbekend, dan kunt u 
exemplaarnummers opzoeken aan de hand van woorden uit de titel 
van het item. U kunt exemplaarnummers opzoeken aan de hand van 
woorden uit de titel van het item. Voer in het invoervak Exemplaar-
nummer (de eerste letters van) een woord uit de gezochte titel in, en 
klik dan op het naar rechts wijzende driehoekje naast het invoervak. U 
kunt niet zoeken op een lege sleutel. Een venster opent met een lijst 

van titels, selecteer de in te nemen titel door erop te dubbelklikken. 
Het nummer van dat exemplaar wordt nu in het invoervak Exemplaar-
nummer geplaatst. 
Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u 
kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. 
Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, 
moet u het lijstvenster sluiten (door op Esc te drukken), en een 
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(deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het 

zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wel-
licht wel tussen staat. 

Wanneer u het exemplaarnummer hebt ingevoerd, worden direct de 
overige bekende gegevens op het tabblad ingevuld. Als een boek te 
laat wordt ingeleverd, dan wordt daarvan melding gemaakt. Deze 
melding toont ook het aantal dagen dat een boek te laat is ingeleverd 
en (indien Adloan Uitlening daarvoor geconfigureerd is) de daarvoor 
verschuldigde boete. Tevens wordt het exemplaar toegevoegd aan de 
lijst met Ingenomen exemplaren voor deze lener. (Zodra u een exem-
plaar van een andere lener hebt ingenomen, begint u automatisch 
met een nieuwe lijst.) 

Wanneer u na uitlenen naar het tabblad Innemen schakelt, of na in-
nemen van de ene lener wilt gaan innemen van een andere lener, dan 
zult u opmerken dat op het tabblad Innemen steeds nog het leners-
nummer van de vorige lener staat en diens openstaande betalingen. U 
kunt dit lenersnummer hier niet verwijderen, om met een leeg tabblad 
te kunnen beginnen. Maar dat is ook niet nodig. Neem gewoon het 
exemplaar in via het exemplaarnummer, en het bijbehorende leners-
nummer wordt daarna automatisch opgezocht. Gegevens gaan dus 
niet door elkaar lopen. 

 
Een (pas)foto die u in Adlib Uitleenbeheer hebt gekoppeld aan een 
lener, wordt in Adloan Uitlening 4.2 op elk tabblad getoond wanneer u 

de betreffende lener hebt geselecteerd. (In oudere applicaties kan 
deze functionaliteit als maatwerk zijn ingebouwd.) 

 

6.1. Ingenomen exemplaren 

Zodra een exemplaar is ingenomen, verschijnen de gegevens ervan 
(zoals de uiterste Inleverdatum – niet de daadwerkelijke datum van 
inleveren dus – en Boete) in de lijst Ingenomen exemplaren. Andere 



Adlib Uitlening Innemen 

   21 

ingenomen exemplaren van die lener komen in dezelfde lijst. Wanneer 

u een exemplaar van een volgende lener inneemt, wordt de vorige 
lijst geleegd en begint automatisch een nieuwe. 

Voor aan elke regel staan symbolen die de status van het ingenomen 
exemplaar aangeven. De volgende symbolen kunnen hier voorkomen: 

Symbool Kleur Betekenis 

 zwart Het exemplaar is ingenomen. 

 rood Het exemplaar is te laat ingeleverd. 

 groen Het exemplaar is ingenomen en toegewezen 
aan een lener die het gereserveerd had. 

 rood Het ingenomen exemplaar is te laat ingeleverd. 
Tevens is het toegewezen aan een lener die 

het gereserveerd had. 

 
Als voor een ingenomen exemplaar boete verschuldigd is, dan krijgt u 
daarvan een melding. In de kolom Boete wordt voor elk exemplaar de 
openstaande boete aangegeven. De Openstaande boetes worden ook 
automatisch aangepast. 

6.2. Opties in het snelmenu 

Wanneer u rechtsklikt op een exemplaar in de lijst verschijnt een 
snelmenu. De volgende opties kunnen in dat snelmenu voorkomen (op 

de plaats van de x staat in het menu het relevante leners-, exem-
plaar- of catalogusnummer): 

Optie Betekenis 

Lener x eigenschappen Toont de eigenschappen van de lener. 

Exemplaar x eigenschappen Toont de eigenschappen van het gese-
lecteerde exemplaar. 

Catalogus x eigenschappen Toont de eigenschappen van het bij het 
geselecteerde exemplaar behorende 
catalogusnummer. 

Betalingen Verwerk boetes, leengeld en contribu-

tie. 
Inneembriefje voor x Apart inneembriefje voor elk geselec-

teerd exemplaar afdrukken. 
Totaal inname overzicht Inneembriefje afdrukken met daarop 

alle ingenomen exemplaren. 

 
De details die onder ... eigenschappen getoond worden, worden be-
sproken in hoofdstuk 9. Betalingen worden besproken in hoofdstuk 10. 
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Zie “Bijlage 2: afdrukbriefjes bewerken” voor informatie over hoe de 

inhoud en lay-out van inneembriefjes aangepast kan worden. 
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7. Reserveren 

Reserveringen worden in Adloan Uitlening ingevoerd en verwijderd via 
het tabblad Reserveren: 

 

Voor het reserveren van een exemplaar of titel moeten twee gegevens 
ingevoerd te worden: het Lenersnummer en het Exemplaar- of Cata-
logusnummer. Als u deze gegevens direct in de invoervakken typt, 
druk dan na elk ingevoerd nummer op de Enter of Tab-toets. 

U kunt eventueel zoeken op een lenersnaam door de eerste letters 
van de achternaam in het veld Lenersnummer in te voeren, en op de 
knop met het naar rechts wijzende driehoekje te klikken. Selecteer de 
gewenste naam in de lijst die opent, door erop te dubbelklikken. Het 

bijbehorende lenersnummer wordt dan in het invoervak ingevuld. 
Op vergelijkbare wijze kunt u in de invoervakken Exemplaarnummer 
of Catalogusnummer (de eerste letters van) een woord uit de gezoch-
te titel invoeren, en dan op de knop ernaast klikken om een lijst met 
titels te openen. (U kunt niet op lege sleutels zoeken.) Hieruit selec-
teert u dan de gewenste titel, waarna het bijbehorende exemplaar- of 
catalogusnummer automatisch wordt ingevuld. 
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Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u 

kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. 
Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, 
moet u het lijstvenster sluiten (door op Esc te drukken), en een 

(deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het 
zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wel-
licht wel tussen staat. 

7.1. Reserveren op exemplaar 

Nadat zowel het lenersnummer als het exemplaarnummer zijn inge-
voerd, wordt het exemplaar met bijbehorende gegevens direct toege-

voegd aan de lijst Gereserveerde exemplaren. 

7.2. Reserveren op catalogusnummer 

Wanneer u wilt reserveren op catalogusnummer, kunt u nadat u het 
leners- en catalogusnummer hebt ingevoerd ook het filiaal en de (uit-
leen)categorie opgeven. De reservering vindt dan plaats op een speci-
fiek filiaal en/of een specifieke uitleencategorie. Het streepje (de 
standaard waarde) betekent dat er niet op een specifiek filiaal of spe-
cifieke categorie gereserveerd hoeft te worden. Klik op een vak met 
een streepje erin om de keuzelijst uit te klappen en één van de be-

schikbare opties te selecteren. 

Belangrijk: aangezien Adlib niet weet of u de standaard waarden in 
de invoervakken In filiaal en In categorie voor de huidige reservering 
accepteert of wilt wijzigen, wordt een reservering pas gemaakt nadat 
u de selectie in het invoervak In categorie bevestigt door dat vak ac-
tief te maken, eventueel een andere waarde uit de vervolgkeuzelijst te 
kiezen, en dan op Enter of Tab te drukken. 

U kunt het invoervak In categorie op twee manieren actief maken: u 
kunt er met de muiswijzer op klikken of, als één van de invoervakken 
erboven nog actief is, één of meerdere keren op de Tab-toets druk-

ken. (Elke keer dat u op Tab drukt, gaat de “focus” naar het volgende 

invoervak.) 
Als u na het opzoeken van een Catalogusnummer de standaard waar-
den in de volgende twee invoervakken wilt accepteren en direct de 
reservering wilt maken, dan hoeft u dus alleen maar twee keer op Tab 

te drukken. 

 



Adlib Uitlening Reserveren 

   25 

7.3. Gereserveerde exemplaren 

Zodra het lenersnummer bekend is, zullen de gegevens van al eerder 
gedane reserveringen voor deze lener getoond worden in de lijst Ge-
reserveerde exemplaren. Nieuwe reserveringen worden daar automa-
tisch aan toegevoegd wanneer u ze invoert; de bijbehorende gege-
vens worden vet weergegeven, om nieuwe reserveringen te kunnen 
onderscheiden van al eerder gedane reserveringen. 

Voor aan elke regel staan symbolen die de status van de reservering 
aangeven. De volgende symbolen kunnen hier voorkomen: 

Symbool Kleur Betekenis 

 zwart Het exemplaar-/catalogusnummer is gereser-

veerd. 

 groen Het gereserveerde exemplaar is toegewezen 
en beschikbaar. 

 geel Het gereserveerde exemplaar is toegewezen 
en beschikbaar. De verloopdatum (vervalda-
tum) van de reservering is vandaag. 

 rood De verloopdatum (vervaldatum) van de reser-
vering is verstreken. 

7.4. Opties in het snelmenu 

Wanneer u rechtsklikt op een exemplaar in de lijst verschijnt een 
snelmenu. De volgende opties kunnen in dat snelmenu voorkomen (op 
de plaats van de x staat in het menu het relevante leners-, exem-
plaar- of catalogusnummer): 

Optie Betekenis 

Lener x eigenschappen Toont de eigenschappen van de lener. 

Exemplaar x eigenschappen Toont de eigenschappen van het gese-
lecteerde exemplaar. 

Catalogus x eigenschappen Toont de eigenschappen van het gese-
lecteerde catalogusnummer of het bij 
het geselecteerde exemplaar behoren-

de catalogusnummer. 
Annuleer reservering of An-
nuleer geselecteerde exem-
plaren 

De geselecteerde reservering(en) 
wordt/worden ongedaan gemaakt. 

Betalingen Verwerk boetes, leengeld en contribu-
tie. 
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Optie Betekenis 

Reserveringsbriefje voor x 
of Reserveringsbriefjes ge-
selecteerde exemplaren 

Apart reserveringsbriefje voor elk ge-
selecteerd exemplaar afdrukken. 

Totaal reserveringsoverzicht Reserveringsbriefje afdrukken met 
daarop alle gereserveerde exemplaren. 

 
De details die onder ... eigenschappen getoond worden, worden be-
sproken in hoofdstuk 9. Betalingen worden besproken in hoofdstuk 10. 

Zie “Bijlage 2: afdrukbriefjes bewerken” voor informatie over hoe de 
inhoud en lay-out van reserveringsbriefjes aangepast kan worden. 

7.5. Reserveringen annuleren 

U kunt een reservering annuleren door een reservering te selecteren, 
daarna op de rechter muisknop te drukken en de optie Annuleer re-
servering te kiezen. Ook kunt u een reservering selecteren en daarna 
op Delete drukken. In beide gevallen wordt niet om een bevestiging 

gevraagd. 
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8. Meldingen 

Tijdens het innemen, uitlenen en reserveren kunnen meldingen ver-
schijnen om u attent te maken op allerlei zaken die betrekking hebben 
op de huidige lener, het exemplaar of het catalogusitem. Het gaat dan 
om meldingen over te laat inleveren, verschuldigde boetes of leen-
geld, af te halen reserveringen, enzovoorts. Afhankelijk van instellin-
gen die door u of uw systeembeheerder voor de afhandeling van mel-
dingen zijn gemaakt, kunt u in de melding kiezen om de transactie die 
u wilde uitvoeren wel of niet door te laten gaan, en of u dit type mel-
dingen voorlopig wilt onderdrukken of niet. 

 

In Adloan Uitlening worden deze meldingen “uitgebreide meldingen” 
genoemd, om ze te onderscheiden van de gegevens in de lijsten Ge-
reserveerde exemplaren, Ingenomen exemplaren, en Uitgeleende 
exemplaren, waarin in feite ook meldingen staan over uitstaande boe-
tes, te laat inleveren, af te halen exemplaren, enzovoorts. 

8.1.  Soorten meldingen 

Er zijn twee soorten meldingen: standaard meldingen en bijzondere 
meldingen. Beide worden automatisch door Adlib gegenereerd wan-

neer dat toepasselijk is, maar de tekst van bijzondere meldingen geeft 
u zelf op, terwijl teksten van standaard meldingen één keer door uw 
applicatiebeheerder worden opgegeven in bepaalde Adlib tekstbestan-
den. 

 Bijzondere meldingen 

U kunt voor een specifieke lener of een specifiek exemplaar een mel-
ding maken, die de volgende keer of keren dat voor die lener of dat 
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exemplaar een transactie wordt uitgevoerd, moet verschijnen. Denk 

aan incidentele berichten zoals “Lener moet zijn studentenkaart nog 
laten zien.” of “Dit exemplaar bij innemen afschrijven.”  

Zo’n melding maken gaat het snelst als u in Adloan Uitlening het be-
treffende lenersnummer al hebt ingevoerd, of het betreffende exem-
plaar in een van de lijsten onder in de tabbladen kunt selecteren. 
Rechtsklik op een regel in zo’n lijst, voor de bedoelde lener of waarin 
het bedoelde exemplaar staat. Afhankelijk van waarvoor u een mel-
ding wilt maken kiest u in het snelmenu dat opent de optie Lener x 
eigenschappen of Exemplaar x eigenschappen. Een venster Eigen-
schappen … opent, met op het eerste tabblad (Algemeen) het invoer-
vak Melding en de keuzelijst Type. Voer de gewenste tekst in het vak 
Melding in. 

Klik op de keuzelijst Type en kies het type van deze melding. De mo-
gelijke types staan in de tabel hieronder (“codes” worden gebruikt 
voor standaard meldingen). 

 

Type Code Gevolg 

negeren 1 De melding wordt niet afgebeeld. 
uitstellen 2 De melding wordt afgebeeld na afloop van de 

transactie. 
alleen melden 3 De melding wordt voor of tijdens de transactie 

afgebeeld. Klik op OK om door te gaan. 

bevestiging 
vragen 

4, 5 De melding wordt vooraf afgebeeld, met keu-
ze voor OK of Annuleren. Na Annuleren wordt 
de transactie afgebroken. 

afbreken 6 De transactie wordt niet uitgevoerd. De ge-
bruiker moet op OK klikken om verder te kun-
nen. 

 
Als u dus bijvoorbeeld wilt dat een lener die al wel is ingeschreven 
niet kan lenen of reserveren voordat hij een legitimatie heeft laten 
zien, dan kunt u kiezen voor het type bevestiging vragen. 
En als een exemplaar bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd in reparatie 
is, dan zou u het type afbreken kunnen kiezen. Wanneer het exem-
plaar weer beschikbaar is, moet de melding dan wel worden verwij-

derd. Doe dat door het venster Eigenschappen… voor dit exemplaar 
weer te openen, en eenvoudig de tekst uit het vak Melding te verwij-
deren. 

 



Adlib Uitlening Meldingen 

   29 

 Standaard meldingen 

De teksten voor standaard meldingen, en het type ervan, worden be-
paald in de adloan#.txt-bestanden (waarin # een Adlib taalnummer 
is). Voor de Nederlands taal wordt dus adloan1.txt gebruikt. U vindt 
dit bestand in de Adlib Software-submap waarin de executables staan: 
dat kan bijvoorbeeld \bin zijn of \executables. Dubbelklik op dit be-
stand in de Verkenner en Windows opent het in Kladblok. 

Wanneer de Adlib-software een melding genereert wordt in dit tekst-
bestand een (vast) tekstnummer opgezocht om de tekst erachter 
weer te geven in de melding. U kunt tekstnummers dus niet wijzigen 
of nieuwe tekstnummers toevoegen. Wel kunt u bijvoorbeeld de spel-
ling of woordkeuze van een tekst aanpassen, zolang u de strekking 

maar gelijk laat. De voornaamste reden om dit bestand te openen is 
waarschijnlijk om aan verschillende meldingen een ander type toe te 
kennen. (De code voor elk type staat in de tabel op de vorige bladzij-
de.) In het tekstbestand worden codes tussen het tekstnummer en de 
tekst vermeld. Bovenaan in het tekstbestand vindt u nog wat meer 
informatie.  

Maak voordat u wijzigingen aanbrengt een back-up van dit bestand. 

8.2.  Meldingen onderdrukken 

Verscheidene typen meldingen kunnen onderdrukt worden, dat bete-

kent dat u voor zo’n type kunt aangeven dat u deze meldingen tijde-
lijk niet meer wilt zien. 

 
 
Als een melding onderdrukt kan worden ziet u linksonder in de betref-
fende melding het aankruisvakje Toon uitgebreide meldingen; het 
vakje is gemarkeerd. Als u dit type melding niet meer wilt zien zolang 
u werkt op het huidige tabblad in Adloan Uitlening dan moet u dit vak-
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je demarkeren. Zodra u van tabblad wisselt, of een nieuwe sessie 

start, vervalt deze instelling, en ziet u alle berichten weer. 
U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om tijdens het innemen van exem-
plaren niet steeds een melding te krijgen over reserveringen die kun-
nen worden afgehaald. 
Merk op dat wanneer het aankruisvakje Toon uitgebreide meldingen 
gedimd wordt weergegeven, u dit type melding niet kunt uitschakelen. 

 Meldingen die onderdrukt kunnen worden 

Van de bijzondere meldingen kunnen alle types onderdrukt worden, 
behalve meldingen van het type afbreken. Dat is uiteraard noodzake-
lijk omdat de transacties waarvoor deze melding wordt gegenereerd, 
worden geannuleerd, en de gebruiker moet daarvan op de hoogte 

worden gesteld. 

Van de standaard meldingen kunnen alleen de volgende typen worden 
onderdrukt: 

Tekstnummer Tekst 

398 Exemplaar x is y dagen te laat. 

399 Exemplaar x is y minuten te laat. 

411 Voor exemplaar x is y leengeld verschuldigd. Door-
gaan? 

412 Lener overschrijdt aantal toegestane reserveringen. 
Toch reserveren? 

413 Lener x overschrijdt aantal reserveringen in uitleen-
categorie y. Toch reserveren? 

424 Lener x heeft af te halen exemplaren (y). 

437 Exemplaar x is y dagen te laat. Boete is z. 

438 Exemplaar x is y minuten te laat. Boete is z. 

444 Lener overschrijdt totaal aantal items. Toch door-

gaan? 

445 Lener x overschrijdt aantal items in uitleencategorie 
y. Toch doorgaan? 
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9. Eigenschappen 

9.1. Eigenschappen bekijken 

Rechtsklik in een lijst in één van de drie tabbladen in Adloan Uitlening 
op een exemplaarnummer/titel waarvan u de eigenschappen wilt be-
kijken. Boven in het snelmenu dat opent kunt u kiezen uit: Lener x 
eigenschappen (via het lenersnummer), Exemplaar x eigenschappen 
(via het exemplaarnummer), en Catalogus x eigenschappen (via het 
catalogusnummer). Afhankelijk van de context kunnen één of meerde-

re van deze opties niet beschikbaar zijn; dan worden die gedimd 
weergegeven. 

 

Nadat u één van de genoemde opties hebt gekozen, opent het venster 
Eigenschappen van… met enkele tabbladen.  

 Eigenschappen van lener 

Er zijn vijf tabbladen met eigenschappen van de geselecteerde lener: 

• Algemeen: met onder meer de lenersnaam, het lenersnummer en 
de lenerscategorie;  

• Inschrijving: gegevens over het abonnement; 
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• Tellers: aantallen geleende exemplaren, reserveringen en per uit-

leencategorie de momenteel uitgeleende exemplaren en reserve-
ringen; 

• Exemplaren: gegevens over op dit moment geleende en gereser-
veerde exemplaren; 

• Betalingen: informatie over leengeld en boetes. 

 Eigenschappen van exemplaar 

Er zijn drie tabbladen met eigenschappen van het geselecteerde 
exemplaar: 

• Algemeen: hierop staan met onder meer de titel, het exemplaar- 
en catalogusnummer; 

• Leners: gegevens over de huidige en vorige leners; 

• Tellers: cijfers met betrekking tot het aantal uitleningen en reser-
veringen van dit exemplaar. 

 Eigenschappen van titel 

Er is maar één tabblad (Algemeen) met eigenschappen van het gese-
lecteerde catalogusnummer zoals bijvoorbeeld de titel en de bijbeho-
rende exemplaarnummers. 

9.2. Eigenschappen wijzigen 

De enige invoervakken in het venster Eigenschappen van… waar u 

wijzigingen in kunt aanbrengen zijn Melding en Type om bijzondere 
meldingen voor een exemplaar of lener op te geven (zie hoofdstuk 8). 
De gegevens in de overige, grijze invoervakken kunt u hier alleen be-
kijken, niet wijzigen.  
In Adloan Uitlening kunt u bepaalde eigenschappen van leners en 
exemplaren alleen wijzigen door daadwerkelijk transacties uit te voe-
ren op één van de tabbladen Uitlenen, Innemen, of Reserveren via de 
invoervakken of via de opties in het snelmenu voor een exemplaar, 
dat u opent door te rechtsklikken op een item in één van de lijsten. 
Overige eigenschappen van leners, titels en exemplaren, kunt u wijzi-
gen in Uitleenbeheer (zie hoofdstuk 11) of in uw Bibliotheek-
applicatie. 
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10. Betalingen 

Als de huidige lener nog openstaande boetes heeft, of leengeld of con-
tributie verschuldigd is, dan opent in Adloan Uitlening automatisch het 
venster Betalingen voor lener … voor het verwerken van die schulden, 
wanneer u een nieuwe lener invoert of van tabblad verandert. Een 
meer comfortabele manier om dat venster te openen is om eenvoudig 
op F6 te drukken als u de betreffende lener hebt ingevoerd (en op 

Tab of Enter hebt gedrukt), of om te rechtsklikken op een item in 

een van de drie lijsten voor deze lener, en in het snelmenu dat opent 
de optie Betalingen te kiezen. 

In het venster Betalingen voor lener … vindt u drie tabbladen: Boetes, 
Leengeld, en Contributie. Open een tabblad om te zien welk bedrag 
daarvoor nog verschuldigd is. De meeste velden worden automatisch 
berekend en daarin kunt u niet direct iets wijzigen. Alleen als er in-
derdaad een bedrag openstaat, dan kunt u in het invoervak Betaald 
een bedrag invoeren dat de lener u nu overhandigt of op de bankre-
kening is bijgeschreven. (Dit bedrag hoeft niet per se het gehele 
openstaande bedrag te zijn.) Klik na het invullen op Toepassen om het 
betaalde bedrag te laten verrekenen met de openstaande boete, het 
leengeld of de contributie (afhankelijk van op welk tabblad u de beta-
ling invoert). Klik op OK om het venster te sluiten. (U kunt na invullen 
ook direct op OK klikken om ineens de bedragen te verrekenen én het 

venster te sluiten.) 
Klik voor of na invullen op Annuleer om het venster te sluiten zonder 
een betalingstransactie uit te voeren. Als u na invullen reeds op Toe-
passen hebt geklikt, wordt dit met Annuleer overigens niet ongedaan 
gemaakt. 

In plaats van een betalingstransactie te registreren kunt u een open-
staand bedrag ook kwijtschelden. Markeer daartoe het aankruisvakje 
Scheld kwijt. Klik op OK om het openstaande bedrag te wissen.  
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11. Uitleenbeheer 

 

Zoals eerder uitgelegd beschikt Adlib Uitlening over twee interfaces: 

• Adloan Uitlening is van die twee de dynamische variant om uit-
leentransacties zoals uitlenen, innemen, reserveren en betalingen 
te registreren, zoals dat typisch gebeurt door een medewerker 
achter een klantenbalie. Deze interface wordt besproken in de 
eerste helft van deze handleiding. 

• De tweede interface heet Uitleenbeheer (of Uitleenbestandenbe-
heer in oudere applicaties). Dit is een typische Adlib applicatie-
interface, zoals u die misschien al van Adlib Bibliotheek of Adlib 
Museum kent. Via Uitleenbeheer kunt u alle databases van Adlib 

Uitlening onderhouden; de transacties die u in Adloan Uitlening 
uitvoert, worden hier dus ook in opgeslagen. Naast het bewerken 
van die transactiegegevens gebruikt u deze interface bijvoorbeeld 
voor het inschrijven van leners, het definiëren van uitleenlimieten, 
en het controleren van bestanden en records in geval van een sto-
ring. U kunt hier alle typische Adlib-functies op database-records 
uitvoeren, zoals het maken van specifieke selecties van records 
voor overzichten of voor het wijzigen of vervangen van bepaalde 
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gegevens, het uitvoeren van controles, en flexibel afdrukken. Zie 

de algemene Adlib Gebruikersgids, voor een uitgebreide beschrij-
ving van deze standaard Adlib-functionaliteit. 
In dít hoofdstuk wordt beschreven wat u precies kunt registreren 
in Uitleenbeheer en waar. Merk op dat u in de applicatie-interface 
zelf ook veel uitleg kunt krijgen over velden en bestanden door 
een item te selecteren of de cursor in een invoervak te plaatsen 
en op F1 te drukken. 

WAARSCHUWING: de bestanden die u via Uitleenbeheer kunt be-
werken, worden ook door Adloan Uitlening gebruikt voor het registre-
ren van transacties. Het ongecontroleerd wijzigen van sommige vel-
den en wissen van records in deze bestanden kan de registratie ver-

storen, waardoor Adloan Uitlening niet meer over de juiste gegevens 
kan beschikken.  
Overtuig u er daarom van dat een gegeven of record geen deel uit-
maakt van een openstaande transactie, voordat u het wijzigt of ver-
wijdert. 

 
Voor het invoeren en bewerken van titels of objecten gebruikt u ove-
rigens uw volledige Bibliotheek (Catalogusbeheer) of Museum-
applicatie. 

11.1. Snelkoppelingen gebruiken 

U start Uitleenbeheer door te (dubbel)klikken op het bijbehorende 
pictogram (een snelkoppeling naar Adlib Uitleenbeheer) op uw Bu-
reaublad of in het Windows Start-menu. 

Technische informatie 

Het Doel in deze snelkoppeling moet het pad naar adlwin.exe zijn, en 
voor Beginnen in moet het pad naar uw Adlib \wadcirc of \library 
loans management-map zijn opgegeven. Zie de installatiegids voor 
uw applicatie voor meer informatie over het maken van snelkoppelin-
gen. 

11.2. Een gegevensbron kiezen 

Na het starten van Uitleenbeheer, opent de Zoekassistent. Uw eerste 
stap is hierin een database of dataset te kiezen om in werken, of een 
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optie om direct uit te voeren (bijvoorbeeld een afdruktaak). In de rest 

van dit hoofdstuk wordt elk item uit deze lijst apart beschreven. 

11.3. Leners 

Kies de gegevensbron Leners om nieuwe leners in te schrijven of be-
staande inschrijvingen te wijzigen of te bekijken. U kunt bestaande 
records opzoeken via de zoekingangen  (leners)Nummer, naam, Le-
nerscategorie, Klas/afdeling, Plaats, Postcode, Einddatum abonne-
ment, Alternatief nummer, en Recordnummer. 

De gegevensbron Leners verwijst naar de BORROWER-database. Deze 
database wordt in zowel de Uitleenmodule, de Tijdschriftenmodule 

(als gegevensbron Lezers), als de Bestelmodule (als gegevensbron 
Aanvragers) gebruikt, en daarom kan een lener tegelijk lezer, lener 
en/of aanvrager zijn. Persoonsgegevens die u hier registreert worden 
dus gedeeld door deze drie modules.  

Klik op  om een nieuwe lener in te schrijven. Het tabblad Persoons-
gegevens opent. 

11.3.1. Het tabblad Persoonsgegevens 
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 Gebruikersnummer 

Een verplicht veld. Geef een nummer voor de lener op. Er kan geen 
automatisch volgnummer worden gegenereerd. Als u de leners van 
tevoren een streepjescode geeft, kunt u het lenersnummer ook invoe-
ren door de streepjescode in te lezen. 

 Filiaal 

Het filiaal waarbij de lener staat ingeschreven.  

 Naam, Titel en Voorletters 

Vul de gegevens in zoals ze bijvoorbeeld op een rappelbrief moeten 
komen.  

Naam is een alleen-lezenveld dat door Adlib wordt samengesteld op 
het moment dat u een lenerrecord opslaat. De samenstelling gaat als 
volgt: de voorkeur is het formaat Achternaam, Voorletters Tussen-

voegsels, dus bijvoorbeeld Pienter, A. van de. Als er geen voorletters 

beschikbaar zijn en wel een voornaam dan wordt het Achternaam, 

Voornaam Tussenvoegsels, dus bijvoorbeeld Pienter, Adrie van de. 

Als er ook geen voornaam aanwezig is, dan is deze lezer waarschijnlijk 
een instelling en voldoet de Achternaam als Naam. 

 Klas / afdeling 

Vul hier eventueel de klas of afdeling in waarbij de lener hoort. 

 Lenerscategorie 

Verplicht veld. U kunt een van de in uw bibliotheek gedefinieerde ca-
tegorieën invullen. 

 Lid sinds 

Adlib vult hier de systeemdatum in, maar u kunt ook een andere da-
tum kiezen. 

 Afbeelding 

Hier kunt u een verwijzing naar een afbeelding, bijvoorbeeld een foto 
van de lener, in opnemen. Kies Wijzigen > Zoek afbeelding om een 
bestand te selecteren. De foto wordt in Adloan Uitlening 4.2 bij het 
uitlenen, innemen en reserveren getoond. Zie de algemene Adlib Ge-
bruikersgids voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen. 
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 ID-nummer en type 

In ID-nummer kunt u een paspoort- of ander identificatienummer in-
vullen zoals die van een rijbewijs of NS-kaart bijvoorbeeld, mocht dat 
wenselijk zijn. 

11.3.2. Het tabblad Adressen 

 

 Adres  

In Soort adres, op het tabblad Adressen, geeft u op of het adres 
“thuis” of “werk” is. Als het bovendien een postadres is (al dan niet 
met een postbusnummer) dan markeert u het aankruisvakje Post-
adres. In Adres vult u alleen een straatnaam in of “postbus”. In Huis-
nummer kan dus ook een postbusnummer worden ingevuld. In som-
mige landen moet het huisnummer vóór de straatnaam en/of de post-
code vóór de plaatsnaam worden afgedrukt op brieven. Markeer de 
betreffende aankruisvakjes als dat het geval is. 

 Telefoon 

In de herhaalde veldgroep Telefoon kunt u meerdere telefoonnum-
mers opgeven, en niet per se van telefoons alleen. In Soort telefoon 
geeft u op welk apparaat er aan het nummer gekoppeld is: u kunt kie-
zen uit "vaste telefoon", "mobiele telefoon" en "fax". 

 E-mailadres 

Vul hier eventueel het e-mailadres van een lener in. Nadat u het re-
cord hebt opgeslagen, plaatst Adlib automatisch mailto: voor het 
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adres en onderstreept het. Dit betekent dat als u op het adres klikt, 

uw e-mailprogramma opent en u direct een e-mail naar dit adres kunt 
schrijven en verzenden. 
Als er voor de lener hier een e-mailadres geregistreerd is, dan kunnen 
eventuele rappels voor te late exemplaren automatisch per e-mail 
verstuurd worden. U stelt de manier van rappelleren in op het tabblad 
Brieven.  

11.3.3. Het tabblad Abonnement 

Op het tabblad Abonnement worden contributiegegevens vermeld. 

 

 Verloopdatum 

U kunt hier handmatig elke gewenste toekomstige datum kiezen. Als u 

de Verloopdatum leeg laat, dan wordt die tijdens het opslaan van het 
record automatisch op de huidige datum + 365 dagen gezet.  

Technische informatie 

Als u een standaardperiode anders dan 365 dagen wilt gebruiken, 
moet u in de borrstor.ada adapl-broncode (in de \adapls submap) de 
waarde die aan loanperiod wordt toegekend veranderen van 365 naar 
het aantal gewenste dagen; daarna moet u die adapl wel opnieuw 
compileren en de nieuwe borrstor.bin naar uw \adapls of \data-map 
kopiëren (al naar gelang waar het bestand staat). 

 



Adlib Uitlening Uitleenbeheer 

   41 

11.3.4. Het tabblad Meldingen en vrije velden 

 

 Melding + Type melding 

Dit betreft een (bijzondere) melding die door de Adloan Uitlening 
moet worden gegenereerd als het lenersnummer in een transactie 
wordt gebruikt. Wat u voor Type melding kiest bepaalt hoe de Uit-
leenmodule deze melding afhandelt. U hebt de volgende mogelijkhe-
den: 
 

Type Gevolg 

Negeren De melding wordt niet afgebeeld. 
Uitstellen De melding wordt afgebeeld na afloop van de 

transactie. 
Alleen melden De melding wordt voor of tijdens de transactie 

afgebeeld. Klik op OK om door te gaan. 
Bevestiging vragen De melding wordt vooraf afgebeeld, met keuze 

OK of Annuleren. Na Annuleren wordt de transac-
tie afgebroken. 

Afbreken De transactie wordt niet uitgevoerd. De gebruiker 
moet op OK klikken om verder te kunnen. 

 Soort veld en Inhoud 

De velden Soort veld en Inhoud zijn bedoeld voor het geval u een per-
soonlijk gegeven van lezers wilt registreren waarvoor geen toepasse-
lijk veld aanwezig is. In Soort veld geeft u dan een naam of korte om-

schrijving van uw nieuwe veld op en de inhoud geeft u erachter in het 
veld Inhoud op. 
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11.3.5. Het tabblad Brieven 

Het tabblad Brieven ziet er als volgt uit: 

 

 Reserveringsattendering 

Op het tabblad Brieven kunt u twee typen brieven aan deze gebruiker 
koppelen. Dit tabblad wordt zowel in de Bestel- als Uitleenmodule ge-
bruikt, maar in de Uitleenmodule is alleen de brief Reserveringsatten-
dering relevant. U stelt in dit veld voor deze lener in welk briefrecord 
uit de gegevensbron Brieven gebruikt moet worden. U kunt reserve-
ringsattenderingen niet afdrukken naar sjablonen of per e-mail ver-

sturen.  
Plaats de cursor in een invoervak, en druk op Shift+F4 om een lijst 

met beschikbare briefnamen te openen. Hier kunt u er dan één uit 
selecteren. Als u op F10 drukt kunt u terstond een nieuwe briefnaam 

en -tekst invoeren in het gekoppelde bestand Brieven. De koppeling 
vanaf dit lenersrecord wordt dan ook direct gelegd. 
Als u velden leeg laat, dan worden die bij opslag van het record auto-
matisch gevuld met namen van toepasselijke standaardbrieven. 

 Methode (voor rappels) 

De ingestelde Methode geldt voor herinneringen (en voor bestelatten-

deringen in de Bestelmodule). U kunt ervoor kiezen rappels per e-mail 
te versturen, te laten afdrukken naar een briefrecord of Word-
sjabloon, of ze helemaal niet te verwerken.  
Voor elke bestaande en nieuwe lenerscategorie in de gegevensbron 
Lenerscategorieën en limieten waarvoor de bibliotheek rappels wil 
kunnen versturen moet u hiervoor op het tabblad Rappelleerbeleid 
van een geopend record in deze gegevensbron opgeven welke brieven 
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gebruikt moeten worden voor welke herinneringen. Zie hoofdstuk 

11.12 voor meer informatie hierover. 

Belangrijke informatie voor e-mailen 

Voor e-mailen moet wel een e-mailadres geregistreerd zijn voor de 
huidige lener. En in adlib#.txt-bestanden moeten uw afzender e-
mailadres en de naam van uw SMTP-server zijn opgegeven in respec-
tievelijk de regelnummers 278 en 192. 

 

11.3.6. Het tabblad Geleend/gereserveerd 

Op het tabblad Geleend / gereserveerd kunt u bekijken welke exem-
plaren de lener op een bepaald moment leent en welke exemplaren in 
reservering voor hem of haar zijn. De informatie op het onderste deel 
van dit tabblad komt overeen met de informatie die u tijdens het uit-
lenen krijgt wanneer u de lenergegevens opvraagt. 

11.3.7. Het tabblad Tellers 

Het tabblad Tellers toont een statusoverzicht van de lener. U kunt er 
zelf eventueel wijzigingen in aanbrengen.  

 

11.3.8. Het tabblad Beheergegevens 

Adlib vult deze gegevens automatisch in, en u kunt ze niet wijzigen. 

11.3.9. Een bestaand lenersrecord bekijken of wijzigen 

Selecteer in het bestandsmenu het bestand Leners, en kies dan een 
van de zoekingangen, bijvoorbeeld Nummer of Naam. U kunt vervol-
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gens de gezochte naam (of het nummer) als zoeksleutel opgeven. Als 

u een onvolledige zoeksleutel opgeeft, krijgt u een lijst met volledige 
namen (of nummers) te zien, waaruit u de gezochte lener dan kunt 
kiezen. Het record opent met de hierboven beschreven tabbladen. U 
kunt gegevens inzien. Klik op de knop Wijzigen om het record in be-
werkingsmodus te plaatsen. 

Zie de algemene Adlib Gebruikersgids voor een gedetailleerde be-
schrijving van standaard Adlib-functionaliteit. 

11.4. Exemplaren 

Adlib werkt de database Exemplaren automatisch bij tijdens het cata-

logiseren van titels. Voor elk exemplaar van elke titel maakt het pro-
gramma een exemplaarrecord om uitleningen en reserveringen auto-
matisch in te registreren. 

Het Exemplarenbestand hoeft onder normale omstandigheden niet 
met Uitleenbeheer bewerkt of geraadpleegd te worden. Alleen in bij-
zondere gevallen, bijvoorbeeld bij storingen, zult u de exemplaarre-
cords hierin willen bewerken. Bijvoorbeeld om handmatig de uitleen-
status aan te passen of de inleverdatum in te voeren wanneer dat als 
gevolg van een fout niet gebeurd is. 

Na het kiezen van de gegevensbron Exemplaren, kunt u via de zoek-

ingangen zoeken naar specifieke exemplaren om die records te bekij-
ken of te wijzigen. 

11.4.1. Het tabblad Exemplaargegevens 

Op het tabblad Exemplaargegevens vindt u onder andere de volgende 
velden: 

 Exemplaarnummer 

Het unieke nummer waarmee het exemplaar opvraagbaar is. 

 Titel 

De (verkorte) titel van het exemplaar. Deze zal verschijnen op de 
tabbladen van Adloan Uitlening. Als het exemplaar vanuit de catalogus 
is gemaakt, dan bestaat deze exemplaartitel uit de eerste titelregel. 

 Catalogusnummer 

Het nummer van de titel in de catalogus.  
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 Uitleenstatus 

De status van het exemplaar in de uitlening. Mogelijke statuscodes 
zijn:  

• uitgeleend • teruggeroepen 

• beschikbaar • vermist 

• niet uitleenbaar • af te halen 

• tijdelijk niet uitleenbaar • onderweg 

 
De status wordt gebruikt en bijgehouden door transacties in Adloan 
Uitlening. Hier kunt u de statuscode eventueel zelf wijzigen. Wanneer 
u bijvoorbeeld een exemplaar tijdelijk uit de roulatie wilt nemen, dan 
verandert u eenvoudig beschikbaar in tijdelijk niet uitleenbaar. 

 Uitleencategorie 

Elk exemplaar valt in één van de uitleencategorieën die door de biblio-
theek gedefinieerd zijn. 
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 Signatuur 

U kunt de signatuur in de catalogus per exemplaar opgeven. 

 Huidige lener 

Bij Uitleenstatus: uitgeleend (zie boven), het nummer van de lener die 
het exemplaar te leen heeft. 

 Uitgeleend op 

De datum en tijd waarop het exemplaar door de huidige lener is ge-
leend. 

 Terugbrengen vóór 

De datum en tijd waarop het exemplaar door de huidige lener ingele-
verd moet zijn. 

 Af te halen door 

Het lenersnummer van de lener voor wie het exemplaar opzij is gezet. 
Het veld wordt door Adloan Uitlening gebruikt en bijgehouden. Het 
gaat altijd samen met de Uitleenstatus: af te halen (zie boven). 

 Vorige lener 

Bij het innemen wordt het nummer van de inleverende lener in dit 

veld gezet. 

 Teruggebracht op 

De datum en tijd waarop het exemplaar door de vorige lener is inge-
leverd. 

 Voor-vorige lener, Teruggebracht op, en tijd 

De inlevergegevens van de lener vóór de vorige. 

 Melding + Status 

Een (bijzondere) melding die tijdens transacties met het exemplaar 
afgebeeld en afgehandeld moet worden. Het type (negeren, uitstellen, 
alleen melden, bevestiging vragen, afbreken) bepaalt de manier van 
afhandelen van de melding (zie pagina 39 voor een verklaring van de 
types). 
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11.4.2. De tab Verwerving | Verzekering | Geschiedenis 

 

Hier vindt u informatie over de aankoop, verzekering en eigendoms-
geschiedenis van dit exemplaar. Deze gegevens zijn waarschijnlijk al 
geregistreerd bij het catalogiseren van dit exemplaar in Adlib Biblio-
theek (want de database Exemplaren wordt gedeeld door beide appli-

caties), maar u kunt ze hier eventueel nog aanvullen of veranderen. 

Per veld kunt u invulinstructies krijgen: plaats de cursor in het ge-
wenste veld en druk op F1 om de Help te openen. 

11.4.3. Het tabblad Locaties en tellers 

Het tabblad Locatie en tellers bevat de volgende gegevens: 

 Thuisfiliaal 

Het filiaal waar het exemplaar thuishoort. 

 Huidig filiaal 

Het filiaal waar het exemplaar geregistreerd staat.  
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 Locatie bijzonderheden 

In dit veld kunt u een nadere aanduiding geven van de plaats waar 
het exemplaar te vinden is, bijvoorbeeld 'kamer 25' of 'leeszaal'. 

 Reserveringen 

Het aantal leners dat het exemplaar gereserveerd heeft. De reserve-
ringen zelf staan in een andere database (zie 11.7 en 11.8). 

 Verlengingen 

Het aantal malen dat het exemplaar verlengd is voor de huidige lener. 

 Uitleningen 

Het totaal aantal malen dat het exemplaar is uitgeleend. 

 Aantal rappels 

Het aantal malen dat de huidige lener voor het exemplaar gerappel-
leerd is. 

 Laatste rappel verstuurd op 

De datum waarop de laatste rappel aan deze lener is verstuurd. 
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11.5. Lenerscategorieën en limieten 

In de Uitleenmodule valt elke lener in een lenerscategorie. Lenersca-
tegorieën hebben vaak namen zoals Jeugd of Volwassenen. U maakt 
een lenerscategorie door een record in het bestand Lenerscategorieën 
en limieten in te voeren. 

Per lenerscategorie kunt u het aantal uitleningen en reserveringen 
beperken. Bovendien kunnen voor elke lenerscategorie uitleencatego-
rie-specifieke limieten worden ingesteld, bijvoorbeeld aan het aantal 
exemplaarreserveringen in de uitleencategorie Stripboeken voor de 
lenerscategorie Jeugd. Ook de boeteberekening en de reserveerter-

mijnen zijn gekoppeld aan lenerscategorie en uitleencategorie. 

U kunt per combinatie van leners- en uitleencategorie eventueel een 
vaste datum en tijd instellen waarop exemplaren ingeleverd moeten 
worden, ongeacht de berekende inlevertermijn. Deze optie kan bij-
voorbeeld nuttig zijn voor cursusmaterialen of bij inventarisaties. 

De maximumaantallen, termijnen en tabelnamen worden gezamenlijk 
aangeduid met de naam limieten. 

De lenerscategorieën definieert u dus hier in de gegevensbron Leners-
categorieën en limieten. En in het record van een lenerscategorie spe-
cificeert u één of meer uitleencategorieën. Alleen de namen van de 

uitleencategorieën definieert u zowel in de Thesaurus van Adlib Biblio-
theek, als in Adlib Designer. Adloan Uitlening gebruikt de uitleencate-
gorienamen die u via Designer hebt ingesteld, maar bij het creëren 
van titels en exemplaren in de catalogus accepteert het programma 
alleen de via Uitleenbeheer ingestelde uitleencategorieën: deze heb-
ben waarschijnlijk dezelfde namen. De detailweergave van een record 
in Lenerscategorieën en limieten bevat vier tabbladen.  

11.5.1. Het tabblad Lenerscategorieën / limieten 

Op het tabblad Lenerscategorieën / limieten stelt u de globale limieten 
voor een lenerscategorie in. 

 Lenerscategorie 

Lenerscategorieën hebben unieke namen die bij de installatie van 
Adlib Uitlening door de bibliotheek worden bepaald, en in dit veld 
worden geregistreerd.  
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 Contributiebedrag 

Het aantal eenheden geld dat een lener in deze lenerscategorie ver-
schuldigd is aan contributie. 

 Inschrijfgeld 

Het aantal eenheden geld dat een lener in deze lenerscategorie ver-
schuldigd is aan inschrijfgeld. 

 Abonnementsperiode 

De duur van de contributieperiode. 

 

 Maximum uitleningen 

Het maximum aantal uitleningen (alle types), onafhankelijk van de 
uitleencategorie. In dit veld staat dus het maximale aantal objecten 
dat een lener mag lenen over alle categorieën samen. Een lener mag 
dus niet meer objecten lenen uit de gehele bibliotheek dan het aantal 
dat is opgegeven in dit veld. 

 Maximum reserveringen 

Het maximum aantal reserveringen (alle types), onafhankelijk van de 
uitleencategorie. 
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 Toegestane reserveringen per type 

Het maximum aantal reserveringen per type, onafhankelijk van de 
uitleencategorie. 

• Op exemplaar: het maximum aantal reserveringen op exemplaar, 
onafhankelijk van de uitleencategorie. 

• Op titel: het maximum aantal reserveringen op titel (met of zon-
der filiaal), onafhankelijk van de uitleencategorie. 

• Op locatie: het maximum aantal titelreserveringen waarbij een 
specifiek filiaal wordt opgegeven, onafhankelijk van de uitleenca-
tegorie. 

11.5.2. Het tabblad Limieten per uitleencategorie 

De tweede groep instellingen betreft de limieten per uitleencategorie 
voor deze groep leners. 

 

Het tabblad Limieten per uitleencategorie bevat de volgende (her-
haalbare groep) gegevens: 

 Uitleencategorie 

Per uitleencategorie (in de Thesaurus van Adlib Bibliotheek gedefini-
eerd als voorkeursterm met domein (Soort term): uitleencategorie) 
kunt u hier limieten opgeven; voor elke uitleencategorie waarvoor u 
limieten wilt instellen, moet u een veldgroepoccurrence toevoegen. 
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Via dit veld kunt u geen nieuwe uitleencategorie toevoegen of force-

ren aan de Thesaurus. U moet namen van uitleencategorieën eerst 
(bijvoorbeeld direct na installatie) expliciet via Adlib Bibliotheek aan 
de Thesaurus toevoegen. Pas daarna kunt u in Uitleenbeheer bij de 
betreffende lenerscategorie(ën) op het tabblad Limieten per uitleenca-
tegorie deze uitleencategorieën verder specificeren. 

 Maximum uitleningen 

Het maximum aantal uitleningen in deze uitleencategorie. 

 Duur 

De lengte van de uitleenperiode voor deze uitleencategorie. 

 Tijdseenheid 

De eenheid van tijd voor de uitleentermijn, de reserveringstermijn en 
de boetetabel van deze uitleencategorie: dagen of uren.  

 Vaste terugbrengdatum en -tijd 

De datum en het tijdstip waarop alle materialen in deze uitleencatego-
rie ingeleverd moeten zijn. Bijvoorbeeld te gebruiken bij cursusmate-
rialen. 

 Uitleengeld 

Het bedrag aan leengeld voor een uitleenperiode in deze uitleencate-
gorie voor de huidige lenerscategorie. 

 Borgsom 

De eventuele borgsom die voor materialen in deze uitleencategorie 
voor de huidige lenerscategorie moet worden betaald. 

 Reserveringen op exemplaar 

Het maximum aantal exemplaarreserveringen in deze uitleencatego-
rie. 

 Reserveringen op locatie 

Het maximum aantal exemplaarreserveringen/titelreserveringen met 
filiaalopgave in deze uitleencategorie. 
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 Reserveringsduur 

De reserveringstermijn voor exemplaren/titels in deze uitleencatego-
rie. 

 Reserveringsgeld 

Het eventuele reserveringsgeld dat voor materialen in deze uitleenca-
tegorie voor de huidige lenerscategorie moet worden betaald. 

 Kosten bestelverzoek 

Het eventuele bedrag dat betaald moet worden voor het verzoek om 
een materiaal in deze uitleencategorie voor de huidige lenerscategorie 
te bestellen. 

 Boetetabel 

De naam van de boetetabel die op materialen in deze uitleencategorie 
moet worden toegepast. De tabellen zelf definieert u met Adlib Desig-
ner. 

11.5.3. Het tabblad Rappelleerbeleid 

 

Op dit tabblad kunt u per lenerscategorie opgeven na hoeveel dagen 
rappels gestuurd moeten worden naar de leners die binnen die leners-
categorie vallen. Zie hoofdstuk 11.12 voor alle informatie over rap-
pels. 

11.6. Statistieken 

11.6.1. Statistieken per dag of locatie 

Via de gegevensbron Statistieken kunt u de tellers raadplegen die bij-
gehouden worden voor elke unieke combinatie van transactietype, 
lenerscategorie en uitleencategorie. Er zijn drie zoekingangen waar-
mee u de gegevens kunt terugvinden: Datum, Locatie en Record-
nummer. 



Uitleenbeheer Adlib Uitlening 

 54 

 

Wanneer u de statistieken van een bepaalde dag of locatie oproept, 
zal eerst het tabblad Beknopt overzicht dagstatistiek getoond worden. 
Hierop vind u de totaaltellingen van een bepaalde dag. 
 

 
 
Op het tabblad Dagstatistiek vindt u de afzonderlijke tellingen van de 
unieke combinaties transactietype - lenerscategorie - uitleencatego-
rie: 
 

 
 
Met de Afdrukassistent kunt u op verscheidene manieren de statistie-
ken van in de lijstweergave gemarkeerde dagen of locaties afdrukken. 
(Zie de algemene Adlib Gebruikersgids voor meer informatie over de 
Afdrukassistent.) 
U beschikt over de volgende uitvoerformaten om de gegevens mee af 
te drukken:  
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Dagelijkse statistieken uitleenstatistieken per dag, per 

lener- en uitleencategorie 
Dagelijkse statistieken per leners-
categorie 

uitleenstatistieken per dag, per 
lenerscategorie 

Dagelijkse statistieken per uitleen-
categorie 

uitleenstatistieken per dag, per 
uitleencategorie 

Cumulatieve statistieken uitleenstatistieken over de gese-
lecteerde periode, per lener- en 
uitleencategorie 

Cumulatieve statistieken per le-
nerscategorie 

uitleenstatistieken over de gese-
lecteerde periode, per lenersca-
tegorie 

Cumulatieve statistieken per uit-

leencategorie 

uitleenstatistieken over de gese-

lecteerde periode, per uitleenca-
tegorie 

 
Merk op dat u alleen correcte statistieken kunt afdrukken wanneer u 
minder dan 31 lenerscategorieën en minder dan 31 uitleencategorieën 
hebt gedefinieerd. Hebt u wel meer categorieën en wilt u ook statis-
tieken afdrukken, dan moet daarvoor een speciale adapl geschreven 
worden; informeer hiernaar bij de Adlib helpdesk. 

11.6.2. Statistieken per taalcode 

De meeste statistieken (transacties per uitleencategorie en/of per le-
nerscategorie) kunnen vanuit het gegevensbron Statistieken gemaakt 

worden. Een uitzondering zijn echter de uitleenstatistieken per taalco-
de. Deze worden aangemaakt vanuit de gegevensbron Exemplaren. U 
maakt in dit geval gebruik van de uitleenteller die zich in ieder exem-
plaarrecord bevindt. Wanneer u de tellingen over een bepaalde perio-
de wilt maken, moet u aan het begin van deze periode de uitleentel-
lers op 0 zetten.  

De tellingen worden gedaan op basis van de waarde die is ingevuld in 
het veld Taal in het bijbehorende catalogusrecord. Wanneer dit veld 
leeg is, wordt het aantal uitleningen opgeteld bij de waarde Onbekend 
in de resulterende statistiek.  
U maakt uitleenstatistieken per taalcode in de volgende stappen aan: 

 Uitleentellers op 0 zetten 

• In Uitleenbeheer opent u de gegevensbron Exemplaren. 
• Selecteer alle exemplaren door de zoekingang Exemplaarnummer 

te kiezen, twee keer op de knop Volgende te klikken, dan op Alle 
sleutels. U krijgt vervolgens alle exemplaren te zien.  

• Markeer alle records door te klikken op de knop Markeringen wis-
selen. 
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• Klik op de knop Afdrukken, kies Maak een rapport met een voor-

gedefinieerd uitvoerformaat, en selecteer het uitvoerformaat Zet 
uitleentellers op 0. 

• Klik op Voltooien en in het volgende venster op de knop Voorbeeld 
om de verwerking te starten. Afhankelijk van de grootte van het 
Exemplarenbestand kan dit enige tijd duren. 

 Statistieken per taal afdrukken 

• In Uitleenbeheer opent u het bestand Exemplaren. 
• Selecteer alle exemplaren door de zoekingang Exemplaarnummer 

te kiezen, twee keer op de knop Volgende te klikken, dan op Alle 
sleutels. U krijgt vervolgens alle exemplaren te zien. 

• Markeer alle records door te klikken op de knop Markeringen wis-
selen. 

• Klik op de knop Afdrukken en selecteer het voorgedefinieerde uit-
voerformaat Uitleenstatistiek per taal. 

• Klik op Voltooien en kies de gewenste manier van afdrukken 
(Voorbeeld op scherm, afdrukken op papier of als uitvoer naar een 
bestand). Afhankelijk van de grootte van het Exemplarenbestand 
kan het enige tijd duren voor u resultaat ziet. 
(Als de uitleentellers op nul staan, zal de uitvoer leeg zijn.) 

11.7. Reserveringen op titel 

 

Kies Reserveringen op titel in Stap 1 van de Zoekassistent om de ge-
gevens van titelreserveringen te kunnen bekijken. Er is één record 
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voor iedere gereserveerde titel, waarin één of meer reserveringen ge-

registreerd staan. U kunt de records benaderen via de zoekingangen 
Lenersnummer, Catalogusnummer of Recordnummer. 

Na het opzoeken van een reservering verschijnt het tabblad Reserve-
ringsgegevens. De gegevens op dit tabblad komen weer overeen met 
de gelijknamige velden en kolommen op het tabblad Reserveren in 
Adloan Uitlening (zie hoofdstuk 7). 

Het veld Type reservering bevat ofwel de aanduiding GL (global: op 

catalogusnummer), LC (location specific: op catalogusnummer en fili-

aal), TC (op catalogusnummer en uitleencategorie), of CT (category: 

op catalogusnummer en filiaal en uitleencategorie) om het type van 
deze reservering aan te geven. 

11.8. Reserveringen op exemplaar 

 

Adlib houdt één record bij voor ieder gereserveerd exemplaar. In dat 
record zijn één of meer reserveringen geregistreerd. U kunt de re-
cords benaderen via een van de zoekingangen Lenersnummer, Exem-
plaarnummer of Recordnummer. 

Na het opzoeken van een reservering verschijnt het tabblad Reserve-
ringsgegevens. De gegevens op dit tabblad komen weer overeen met 
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de gelijknamige velden en kolommen op het tabblad Reserveren in 

Adloan Uitlening (zie hoofdstuk 7). 

Het veld Type reservering bevat de aanduiding CP (Engels voor: copy 

specific) wat betekent dat deze reservering op exemplaar is. 

Het veld Beschikbaarheid bevat de aanduiding Y als het exemplaar in 

de bibliotheek aanwezig is (en N wanneer dat niet het geval is). Het 

betreft dan een voor de lener opzij gezet exemplaar, dat afgehaald 
kan worden. 

11.9. Boetes 

 

Als boeteverwerking aan staat, dan maakt de Uitleenmodule voor elke 
lener die nog uitstaande boetes heeft een record in de gegevensbron 
Boetes. U kunt de boeterecords in Uitleenbeheer rechtstreeks benade-
ren, via de zoekingangen Lenersnummer, Exemplaarnummer, Exem-
plaartitel of Recordnummer. 

De velden op het tabblad Boete-overzicht in de detailweergave van 

een record komen overeen met de velden in het venster Betalingen 
van Adloan Uitlening (zie hoofdstuk 10). 
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11.10. Leengeld 

Als voor een combinatie van lenerscategorie en uitleencategorie leen-
geld verschuldigd is, dan maakt de Uitleenmodule wanneer er een uit-
lening op die leners- en uitleencategorie plaatsvindt een record in het 
Leengeldbestand. U kunt de leengeldrecords in Uitleenbeheer recht-
streeks benaderen via de zoekingangen Lenersnummer, Exemplaar-
nummer, Exemplaartitel en Recordnummer. 

De velden op het tabblad Leengeld in de detailweergave van een re-
cord komen overeen met de velden in het venster Betalingen van Ad-
loan Uitlening (zie hoofdstuk 10). 

 

11.11. Brieven 

In het bestand Brieven kunt u de inhoud van platte-tekstbrieven be-
kijken en aanpassen, en ook nieuwe brieven maken. Deze brieven 
kunnen worden gebruikt bij het afdrukken van rappels en attenderin-
gen van reserveringen, alhoewel u rappels ook kunt e-mailen of naar 
Word-sjablonen kunt afdrukken. 
Bij de gegevens van leners in de gegevensbron Leners kunt u opgeven 
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welke reserveringsattenderingen gebruikt moeten worden en met 

welke methode rappels verstuurd moeten worden (zie hoofdstuk 
11.3). De brieven die voor rappels gebruikt moeten worden, en de 
bijbehorende herinneringstermijnen, stelt u in per lenerscategorie in 
de gegevensbron Lenerscategorieën en limieten (zie volgende hoofd-
stuk). 
 

 

11.12. Rappels  

Adlib kan meerdere verschillende, opvolgende rappels afdrukken of 
per e-mail versturen. In de Uitleenmodule 4.2 moet de locatie van 
sjablonen en/of de namen van briefrecords expliciet worden opgeven 
op het tabblad Rappelleerbeleid in de gegevensbron Lenerscategorie-
en en limieten. U kunt de briefteksten in Adlib-records opslaan en/of 

in Microsoft Word-sjablonen; van beiden zijn voorbeelden in uw appli-
catie aanwezig. De rappelprocedure in applicatieversie 4.2 maakt het 
mogelijk rappels via Word-sjablonen af te drukken/versturen, in 
plaats van als platte tekst. Het resultaat is dan mooi opgemaakt. Als 
applicatiebeheerder moet u kiezen hoe uw medewerkers herinnerin-
gen zullen afdrukken of versturen. 
Op het tabblad Brieven in de Leners-gegevensbron stelt u per lener in 
of hij of zij rappels per e-mail of per post moet ontvangen. In het eer-
ste geval moet u voor de lener uiteraard wel een e-mailadres opgeven 
en moet uw Adlib-systeem e-mails kunnen sturen. 

11.12.1. Rappelleerbeleid stap-voor-stap instellen 

In de Uitleenmodule 4.2 moet het rappelleerbeleid als volgt worden 
vormgegeven. 
 
1. Adlib Uitleenbeheer opent met Stap 1 in de Zoekassistent. Selec-

teer Lenerscategorieën en limieten en klik op Volgende. U kunt nu 
zoeken naar bestaande lenerscategorieën of nieuwe invoeren. 

2. Voor elke bestaande en nieuwe lenerscategorie waarvoor de bi-
bliotheek rappels wil kunnen versturen moet u hiervoor op het 
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tabblad Rappelleerbeleid van een geopend record in deze databa-

se opgeven welke brieven gebruikt moeten worden voor welke 
herinneringen. Bij iedere rappel hoort namelijk een andere brief-
tekst. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld de 3e rappel wat drin-
gender maken dan de 1e rappel. U bepaalt zelf hoeveel herinne-
ringen u instelt: dat mogen er ook minder of meer dan 3 zijn. 

 

 
 

In de afbeelding hierboven ziet u een eenvoudig voorbeeld van 
een ingesteld rappelleerbeleid voor leners die binnen deze leners-
categorie vallen. In de eerste occurrence van het veld Herinne-
ringstermijn (dagen) stelt u het minimum aantal dagen na de re-
tourdatum in waarna de eerste rappel moet worden verstuurd. In 
de (optionele) tweede en volgende occurrences van deze veld-
groep stelt u het minimum aantal dagen na de retourdatum in 
waarna de tweede en volgende rappels moeten worden verstuurd. 

De herhalingen van de veldgroep Herinneringen worden automa-
tisch oplopend gesorteerd op de inhoud van het veld Herinne-
ringstermijn (dagen). Daardoor zullen de rappelbrieven altijd in de 

juiste volgorde staan. 

Een rappelleerbeleid bestaat uit ten minste één ingestelde Herin-
neringstermijn (dagen) met een daarbij behorende Herinnerings-
brief (platte tekst). U kunt meerdere occurrences van deze veld-
groep aanmaken via de volgende knoppen: 

  

3. Per veldgroepoccurrence kunt u vier naast elkaar gelegen velden 
invullen, waarvan dus ten minste een herinneringstermijn en een 

platte-tekstbrief (een record met platte tekst in de database Brie-
ven in deze applicatie). Als u alleen voor platte tekst kiest, zoals 
in het voorbeeld van stap 2 hierboven, zet dan eerst de cursor in 
het eerste veld van de regel en typ de naam van de gewenste 
brief of accepteer de standaardnaam. (Als u de naam niet zeker 
weet druk dan op Shift-F4 om een lijst met beschikbare briefre-

cords op te vragen, waaruit u er een kunt kiezen of alsnog een 
nieuwe aanmaken; bestaande briefrecords kunt u vanuit dat 
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Zoekscherm gekoppeld record ook in een zoomscherm weergeven 

via de knop Details. En klik dan eventueel op de knop Wijzigen in 
de Adlib werkbalk om direct de brieftekst aan te passen, als dat 
nodig is.) Als u geen Word-sjablonen in dezelfde veldgroep-
occurrence opgeeft dan gebruikt Adlib de tekst die in het nu ge-
koppelde briefrecord is ingevuld, zowel voor versturing van rap-
pels per e-mail als voor afdrukken. Zodra u in een veldgroepoc-
currence echter ook een Word-sjabloon opgeeft, dan geeft Adlib 
daar de voorkeur aan.  
 

 
In tegenstelling tot platte tekst, waarbij één record voor zowel e-
mail als afdrukken wordt gebruikt, moet u bij gebruik van sjablo-
nen, voor e-mail een ander sjabloon maken dan voor afdrukken. 
Als het goed is hebt u de beschikking over enkele voorbeeldsja-
blonen, die u naar eigen wens kunt aanpassen. (Zie voor meer in-
formatie over het maken van sjablonen voor gebruik in Adlib de 
Adlib Gebruikersgids.) 
Het pad naar de sjablonen mag relatief zijn (relatief ten opzichte 

van de map met de applicatienaam), zoals hierboven in het voor-
beeld. 
Voorbeelden van Word-sjablonen staan in de \Worddoc\tem-
plates-submap in uw Adlib Software-map: zie de reminder…-
sjablonen. Pas alleen de vaste teksten in het gewenste sjabloon 
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), en 
eventueel onder een andere naam. Gebruik in dit bestand vaste 
teksten in de taal waarin u herinneringen via sjablonen wilt ver-
sturen. 
Sla dit lenercategorie-record op als u klaar bent met het invullen 
van het rappelleerbeleid.  
 

Merk op dat lenerscategorieën u voor een internationaal leners-
bestand de mogelijkheid geven een meertalig rappelbeleid in te 
stellen. Stel dat de meeste van uw leners Nederslandstalig zijn, 
maar dat een deel daarvan uit studenten van over heel de wereld 
bestaat die eigenlijk in het Engels bediend moeten worden. U 
maakt dan eenvoudig een aparte lenerscategorie voor deze groep 
aan en koppelt daar Engelstalige herinneringssjablonen aan.  
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 Leners aan een rappelleerbeleid koppelen 

4. Voor elke lener die rappels moet kunnen ontvangen, moet u een 
lenerscategorie invullen. Voor bijvoorbeeld studenten geldt wel-
licht een ander beleid dan voor medewerkers, etc. Dit kunt u doen 
in de gegevensbron Leners die u in de eerste stap van de Zoekas-
sistent kunt selecteren. 

5. In het voorbeeld hieronder is de (fictieve) lenerscategorie “minis-
teries” toegekend aan deze lener. 
 

 

6. Op het tabblad Adressen (zie afbeelding hieronder) hebt u de mo-
gelijkheid een e-mailadres op te geven. Alleen als u hier een e-
mailadres hebt ingevuld, kunt u er voor kiezen rappels naar deze 
lener per e-mail (naar dit e-mailadres) te versturen, anders moet 
u rappels afdrukken en per post versturen. 
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7. Op het tabblad Brieven ten slotte, stelt u voor deze lener in hoe 

deze de rappels wil/moet ontvangen. (Voor e-mail moet dus een 
e-mailadres geregistreerd zijn.) Deze instelling geldt ook voor be-
stelattenderingen in het geval deze lener ook aanvrager is. 
 

 

8. Maak de instellingen 4 tot en met 6 voor elke lener in de databa-
se. 

11.12.2. Rappelleerbeleid 

Adlib kan meerdere rappels genereren. Aan de hand van de waarden 
voor het Rappelleerbeleid in het lenerscategorierecord in het bestand 
Lenerscategorieën en limieten en de datum waarop het boek ingele-
verd had moeten worden, berekent Adlib per keer dat u de rappelleer-
procedure start, of het betreffende exemplaar gerappelleerd moet 
worden.  

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

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 in-

geleverd 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 va-
kantie herinnering1 al wel aan die lener is verstuurd, dan wordt nu 
herinnering2 afgedrukt/verstuurd, etc. Bovendien blijft het verschil 
tussen de ingestelde Herinneringstermijn voor twee opvolgende brie-
ven gelden voor het versturen van de volgende rappel. Als de herinne-
ringstermijnen dus bijvoorbeeld 7, 14 en 19 zijn, en na een vakantie 
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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 ge-
maakt, maar het is niet bekend wanneer dat is gebeurd, dan wordt 
dezelfde herinnering nogmaals verstuurd en wordt de huidige datum 
in het betreffende exemplaarrecord opgeslagen. 

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

 

Als een lener al het maximale aantal herinneringen voor een exem-
plaar heeft ontvangen, dan wordt er niet opnieuw een herinnerings-

brief aangemaakt, maar verschijnt er een melding op het scherm of 
wordt die melding in het logbestand geregistreerd. 

Voor zowel de sjablonen als de platte-tekstbrieven geldt dat als er 
voor een lener nog boetes openstaan voor exemplaren die in het ver-
leden te laat zijn ingeleverd, er dan op elke herinneringsbrief ook een 
overzicht van die boetes wordt 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. 

Adlib maakt geen rekeningen aan. Ook blokkeert Adlib geen lezers die 
na herhaalde rappels de boeken nog niet hebben ingeleverd. Wij vin-
den zo’n actie te ingrijpend om automatisch te laten uitvoeren. Mocht 
u prijs stellen op een blokkade van een lener dan moet u dit handma-
tig doen in het Lenersbestand op het tabblad Meldingen en vrije vel-
den, door een bijzondere Melding op te geven (zie hoofdstuk 8). 
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11.12.3. Systeeminstellingen voor rappels 

Als applicatiebeheerder moet u enkele aanpassingen maken aan Adlib 
tekstbestanden, als u brieven via e-mail wilt kunnen versturen; zie de 
technische informatie hieronder. Zonder die aanpassingen werkt het 
automatisch e-mailen niet. 

Technische informatie 

In de adlib#.txt-bestanden vindt u uitgebreide systeemteksten voor 
alle adapls samen – # staat voor een taalnummer: Engels (), Neder-
lands (1), Frans (2), Duits (3), Arabisch (4) en Grieks (6); deze be-
standen staan in de \texts-submap in uw Adlib Software-map en be-
vatten alle teksten (per bestand in één taal) die door alle adapls wor-

den gebruikt. Enkele instellingen hierin zijn (ook) voor de rappelpro-
cedure van belang. 
Open elk van deze .txt-bestanden (of alleen de talen waar u gebruik 
van maakt) in Windows kladblok en breng er de volgende wijzigingen 
in aan (indien nog nodig): 
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, bijvoor-

beeld het algemene e-mailadres van uw bibliotheek. Als het af-
zender e-mailadres niet als antwoord e-mailadres mag worden 
gebruikt, dan kunt direct na de afzender nog een antwoord e-
mailadres opgeven en die twee adressen scheiden door een punt-

komma zonder spatie. Voor de functionaliteit van het extra-
antwoord e-mailadres hebt u wel evalsmtp.dll 7.5 van 30-04-
2018 of later nodig. 

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 ma-
nagement-map waarin eventuele foutmeldingen worden opgesla-
gen (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 af-
deling 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; alle medewerkers die rappels kunnen ver-
sturen, moeten wel schrijfrechten in deze map hebben. 
 

Sla elk bestand na de aanpassingen op. 
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11.12.4. Rappels afdrukken 

U kunt op drie manieren rappels laten genereren en die afdrukken of 
versturen: 

 Vanaf het bestandsmenu in de Zoekassistent 

 

In de eerste stap van de Zoekassistent vindt u de optie Rappels af-
drukken (zie de afbeelding hierboven). Dit is geen gegevensbron, 
maar een koppeling naar een adapl-programmaatje dat van alle uitge-
leende exemplaren controleert of ze te laat zijn, en vervolgens auto-
matisch een rappel afdrukt of per e-mail verstuurt. (Het verwerken 
van een Word-sjabloon duurt per te laat exemplaar enkele seconden.) 

Dubbelklik op Rappels afdrukken (en in het bevestigingsvenstertje 
erna op Ja) om het proces te starten. 

 Vanuit het Exemplarenbestand 

1. Zoek naar exemplaren waarvoor u, indien nodig, rappels wilt laten 
genereren; zoek bijvoorbeeld naar alle exemplaren binnen één 
uitleencategorie, of bijvoorbeeld gewoon alle exemplaren uit de 
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catalogus. Markeer de exemplaren waarop u de controle voor rap-

pels wilt uitvoeren in de lijstweergave. De door u geselecteerde 
exemplaren hoeven niet uitgeleend of te laat te zijn, dat wordt 
door de rappelprocedure gecontroleerd voordat een rappel ge-
maakt wordt. Als u dus bijvoorbeeld alle beschikbare exemplaren 
hebt geselecteerd, dan wordt alleen voor exemplaren die daad-
werkelijk te laat zijn, een rappel gemaakt.  

2. Sorteer de geselecteerde exemplaren op lenersnummer. Hierdoor 
worden exemplaren van een lener waarvoor dezelfde herinne-
ringsbrief moet worden gemaakt op één brief geplaatst. (Zie de 
Adlib Gebruikersgids voor informatie over sorteren in de lijstweer-
gave.) 

3. Klik op de knop Afdrukken om de Afdrukassistent te openen. Kies 
daarin Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerfor-
maat. In de volgende stap van de Afdrukassistent vindt u in de 
lijst met beschikbare uitvoerformaten een formaat speciaal om 
rappels af te drukken. Selecteer die en kies Voltooien. In het Win-
dows-venster Afdrukken dat dan opent moet u de opties Afdruk-
ken naar bestand, Verstuur per e-mail en MS-DOS tekst onge-
markeerd laten. Klik op OK, en Adlib bepaalt automatisch welke 
rappels per e-mail verstuurd moeten worden en welke moeten 
worden afgedrukt. (Zie de Adlib Gebruikersgids voor meer infor-
matie over de Afdrukassistent.) 

 Vanuit het Lenersbestand 

1. Zoek naar leners waarvoor u, indien nodig, rappels wilt laten ge-
nereren; zoek bijvoorbeeld naar alle leners van één klas, afdeling 
of lenerscategorie, of bijvoorbeeld alle leners waarvan het abon-
nement op een bepaalde datum afloopt. Markeer de leners waar-
voor u de controle voor rappels wilt uitvoeren in de lijstweergave. 
De door u geselecteerde leners hoeven geen items geleend te 
hebben of te laat zijn met inleveren, dat wordt door de rappelpro-
cedure gecontroleerd voordat een rappel aangemaakt wordt. Als u 
dus bijvoorbeeld alle leners hebt geselecteerd, dan wordt alleen 
voor leners die daadwerkelijk te laat zijn met inleveren, een rap-
pel gemaakt. 

2. Klik op de knop Afdrukken om de Afdrukassistent te openen. Kies 
daarin Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerfor-
maat. In de volgende stap van de Afdrukassistent vindt u in de 
lijst met beschikbare uitvoerformaten een formaat speciaal om 
rappels af te drukken. Selecteer die en kies Voltooien. In het Win-
dows-venster Afdrukken dat dan opent moet u de opties Afdruk-
ken naar bestand, Verstuur per e-mail en MS-DOS tekst onge-
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markeerd laten. Klik op OK, en Adlib bepaalt automatisch welke 

rappels per e-mail verstuurd moeten worden en welke moeten 
worden afgedrukt. (Zie de Adlib Gebruikersgids voor meer infor-
matie over de Afdrukassistent.)  

11.12.5. Als Adlib brieven niet zoals geïnstrueerd kan 
verwerken 

Als in 4.2-applicaties een herinnering niet kan worden gemaakt op de 
manier zoals geregistreerd in het rappelleerbeleid (bijvoorbeeld omdat 
de sjablonen niet op de goede plek staan), dan kijkt Adlib automatisch 
of er een andere mogelijkheid is:   

• Als er niet met een e-mailsjabloon kan worden ge-e-maild, dan 

gebruikt Adlib een opgegeven platte-tekstbrief. Als er geen platte-
tekstbrief is opgegeven dan wordt een standaard brieftekst uit een 
adlib.txt-bestand gebruikt. 

• Als er niet met een sjabloon kan worden afgedrukt, dan gebruikt 
Adlib een opgegeven platte-tekstbrief. Als er geen platte-
tektsbrief is opgegeven dan wordt een standaard brieftekst uit een 
adlib.txt-bestand gebruikt. 

11.13. Reserveringsattenderingen afdrukken 

Wanneer u een gereserveerd exemplaar inneemt in Adloan Uitlening, 
krijgt u een melding dat het item apart moet worden gehouden. Als u 
voor leners ook attenderingsbrieven wilt genereren om ze van de bin-
nengekomen reservering op de hoogte te stellen, dan moet u dat 
handmatig doen in Uitleenbeheer. Dat doet u dan bijvoorbeeld één 
keer per dag of één keer in de week. 
Kies in het bestandsmenu (Stap 1 van de Zoekassistent) van Uitleen-
beheer de optie Reserveringsattenderingen afdrukken, om voor alle 
binnengekomen gereserveerde exemplaren een attenderingsbrief af te 
drukken op de daarvoor geïnstalleerde printer. Na uw bevestiging 
wordt er direct afgedrukt (zonder de Afdrukassistent). (Voor de leners 
waarvoor u deze brieven wilt afdrukken moet er natuurlijk wel een 
bestaande attenderingsbrief gespecificeerd zijn, op het tabblad Brie-

ven in de gegevensbron Leners.) 
Vanaf juni 2011 is er hier een update beschikbaar van de 4.2-adapl 
die het afdrukken afhandelt. Met de update wordt een attendering 
standaard ge-e-mailed als de lener een e-mailadres heeft; in het an-
dere geval wordt gewoon naar platte tekst afgedrukt. 

Afhankelijk van de grootte van uw database en het aantal af te druk-
ken brieven neemt de afdrukprocedure meer of minder tijd in beslag. 

http://www.adlibsoft.nl/support/faqs/reserveringsattenderingen-e-mailen
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Gedurende de procedure kan het werkstation niet voor een ander doel 

worden gebruikt, dus voer dit soort procedures bijvoorbeeld in de 
lunchpauze of aan het eind van de dag uit als u uit ervaring weet dat 
afdrukken lang duurt. 

11.14. Bezitscontrole uitvoeren 

Adlib stelt u in de gelegenheid regelmatig een bezitscontrole uit te 
voeren en hier rapportage over af te drukken. Deze controle kunt u 
uitvoeren voor de gehele collectie, maar ook voor delen ervan, bij-
voorbeeld voor alle exemplaren van een bepaalde uitleencategorie of 
in een bepaalde taal. Om een bezitscontrole uit te voeren gaat u als 
volgt te werk: 

 1. Inventarisatie 

Inventariseer de boeken die zich in de bibliotheek bevinden. Dit doet 
u met de optie Bezitscontrole uitvoeren in het bestandsmenu van Uit-
leenbeheer. Klik op deze optie en het venster Bezitscontrole opent. 
Hierin moet u achtereenvolgens de exemplaarnummers van alle in de 
bibliotheek (of in de deelverzameling) daadwerkelijk aanwezige boe-
ken invoeren: typ steeds een exemplaarnummer en druk op Enter 

voor de inventarisatie ervan. Als u over een barcodescanner beschikt, 
dan kunt u die hier gebruiken om de barcodes van de boeken in te 
lezen.  
Wanneer u wilt stoppen met inventariseren, voert u geen exemplaar-

nummer in en drukt u alleen op Enter. U kunt het inventariseren van 

de boeken op ieder gewenst moment hervatten. Onthoud wel de da-
tum van de eerste dag waarop u met deze inventarisatie begon. 

 2. Een rapport maken van missende exemplaren 

Wanneer u alle boeken die u wilt inventariseren hebt geïnventari-
seerd, dan wilt u natuurlijk ook een rapport maken van de missende 
exemplaren. Dit kunt u doen vanuit het Exemplarenbestand in Uit-
leenbeheer of vanuit de gegevensbronnen Volledige catalogus of Boe-
ken in Catalogusbeheer (uw Bibliotheek-applicatie).  
1. Maak in één van deze bestanden een selectie die overeenkomt 

met de verzameling die u geïnventariseerd hebt (markeer de re-

cords in de lijstweergave). Als u bijvoorbeeld de gehele collectie 
geïnventariseerd hebt, dan kunt u in de gegevensbron Volledige 
catalogus in Catalogusbeheer alle records zoeken door in de selec-
tietaal naar all te zoeken. Dubbelklik op het zoekresultaat om de 

lijstweergave te tonen, en klik dan op de knop Markeringen wisse-
len, om alle records te markeren. 

2. Start dan de Afdrukassistent, selecteer de optie Maak een rapport 
met een voorgedefinieerd Uitvoerformat, klik op Volgende, kies 
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het uitvoerformaat Vergelijken met resultaten bezitscontrole en 

klik op Voltooien. Kies nog de gewenste bestemming voor de uit-
voer. Het programma vraagt u nu de datum van de bezitscontrole 
in te voeren, bijvoorbeeld 31/12/2003. Als de inventarisatie van 

de bezitscontrole over meerdere dagen verspreid was, geef dan 
de eerste dag van de inventarisatie op. Nadat u een geldige da-
tum hebt opgegeven, gaat Adlib op zoek naar exemplaren die wel 
in de gemarkeerde selectie van records uit de catalogus of het 
Exemplarenbestand voorkomen, maar niet in de inventarisatie zijn 
opgenomen omdat ze missen of uitgeleend waren. Deze worden 
dan in een lijst weergegeven; als een exemplaar niet geïnventari-
seerd is, maar de status ervan op de dag van afdrukken Uitge-
leend is, dan wordt dit bij het missende exemplaar in de lijst ver-

meld. Het is dus belangrijk dat er tussen (de eerste dag van) in-
ventariseren en het afdrukken van het rapport geen uitgeleende 
boeken worden ingenomen, want die verschijnen dan als missend 
in het rapport (tenzij u in die periode elk ingenomen boek ook in-
ventariseert).  

11.15. Gegevens bezitscontrole  

U kunt elke ooit uitgevoerde inventarisatie van een exemplaar terug-
vinden via de gegevensbron Gegevens bezitscontrole in Stap 1 van de 
Zoekassistent van Uitleenbeheer. Via de zoekingangen kunt u zoeken 
op Exemplaarnummer, Inventariseerdatum, of Recordnummer. Zo 

kunt u bijvoorbeeld controleren hoeveel exemplaren er op een dag 
geïnventariseerd zijn, of u kunt terugzoeken of een bepaald exem-
plaar al geïnventariseerd is, of wanneer u ook alweer begon met uw 
huidige inventarisatie. 

11.16. Uitleenhistorie 

In de gegevensbron Uitleenhistorie wordt de uitleengeschiedenis van 
elk exemplaar, per uitlening in een apart record automatisch bewaard. 
Een enkele uitleentransactie uit het verleden wordt getoond op het 
alleen-lezen tabblad Leenhistorie.  
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12. Bijlage 1: Adlib Uitlening installeren 

De Adlib Uitlening-software kan op verschillende manieren worden 
geleverd. Zie de Installatiegids voor Adlib Bibliotheek, Museum en Ar-
chief voor informatie over het installeren vanaf cd, de mappenstruc-
tuur van Adlib-applicaties, en het zelf maken van snelkoppelingen om 
applicaties te kunnen starten. 
Na de basale installatie moet u voor Adlib Uitlening echter nog een 
configuratie uitvoeren, om de module op uw systeem in te stellen. 

12.1. Stand-alone of client/server 

U kunt Adlib Uitlening als stand-alone applicatie draaien of als client in 
een client/server-omgeving:  

• Stand-alone houdt in dat u maar één sessie tegelijk geopend kunt 
hebben; op één pc kan slechts één medewerker tegelijk uitlenin-
gen registreren. Dit kan betekenen dat u alle uitvoerbare Adlib-
bestanden, modulebestanden en databases op uw eigen computer 
hebt staan, maar dat hoeft niet; die bestanden en databases mo-
gen ook op een andere computer in uw netwerk staan. Alle uit-
voerbare bestanden worden wel door uw eigen pc of werkstation 
uitgevoerd. 

• Als client in een client/server-omgeving houdt in dat Adlib Uitle-
ning wordt gestart vanaf werkstations in een netwerk, waarin de 
werkstations alleen het uitvoerbare bestand adloan.exe uitvoeren 
(dat verantwoordelijk is voor de gebruikersinterface van Adlib Uit-
lening), terwijl alleen de servercomputer van het netwerk de Adlib 
Uitlening server-software draait (adserver.exe en adserver.dll). 
Deze configuratie maakt het mogelijk dat meerdere sessies tege-
lijk geopend kunnen worden (op één of meerdere werkstations, 
door één of meerdere medewerkers). 

 De fysieke locatie van bestanden 

De plek waar u uw Adlib uitvoerbare bestanden en modulebestanden 
opslaat (naartoe kopieert) is vrij te kiezen voor beide bovengenoemde 
typen configuraties, op voorwaarde dat de uitvoerbare bestanden 
(executables) in dezelfde map staan als adserver.dll, dat is standaard 
de \bin of \executables submap. De modulebestanden staan meestal 
in een andere submap, voor deze module is dat standaard in \wadcirc 
of \library loans management.  
Als u (ook) een Adlib Internet Server-applicatie gebruikt voor uitleen-
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transacties, bijvoorbeeld om gebruikers via internet reserveringen te 

kunnen laten maken, dan moet u de Adlib uitvoerbare bestanden en 
adserver.dll in de wwwopac-map opslaan (d.w.z. de wwwopac-map 
waaruit uw Internet Server-applicatie wwwopac.exe aanroept). 

12.2. Adserver installeren 

Het uitvoerbare Adlib-bestand adserver.exe verzorgt in een cli-
ent/server-configuratie de communicatie tussen de gebruikerinterface 
van adloan.exe en de Uitlening server-software adserver.dll. Adser-
ver.exe kan ook door een Adlib Internet Server-applicatie worden 
aangeroepen om te communiceren met adserver.dll.  

(In een stand-alone situatie wordt adserver.exe niet gebruikt.) 

Adserver moet u handmatig installeren om het als een systeemservice 
onder de Services-manager van uw Microsoft Windows NT Server of 
Windows 2003 Server of hoger te kunnen draaien. (Als op uw server-
machine géén Windows serversoftware draait, dan kunt u adserver 
eventueel ook op een van de werkstations onder Windows Vista, XP of 
Windows 2000 installeren.) Om adserver te installeren in de database 
van de Services-manager opent u (vanaf de computer waarop het 
adserver.exe-bestand staat) eerst als administrator een (DOS) op-
drachtvenster (zoek in Windows naar cmd, rechtsklik de gevonden 

Command Prompt en kies Run as administrator) en opent u de direc-
tory waarin adserver.exe staat. Typ dan een opdrachtregel voor de 

installatie, met de volgende syntaxis: 

adserver -install -workdir <volledig pad naar wadcirc of library 

loans management-directory> 

bijvoorbeeld: 

adserver -install -workdir “\\servernaam\programs\adlib\library 

loans management” 

U geeft hiermee dus tevens de werkmap voor adserver op. In het op-
drachtvenster verschijnt vervolgens een melding die aangeeft of 
adserver succesvol is geïnstalleerd. Adserver is ook direct gestart. Na 
elk opnieuw starten van het systeem zal adserver overigens automa-

tisch weer worden gestart. Als dat toch niet het geval is, dan staat het 
opstarttype van de service misschien verkeerd ingesteld. 
Start dan de Services-manager door het Configuratiescherm te ope-
nen, daarin op Systeembeheer te dubbelklikken, en in het venster 
Systeembeheer op Services te dubbelklikken. In de Services-manager 
kunt u het Opstarttype van deze service zien achter Adlib z39.50 Ser-
vices. Als het opstarttype Handmatig is, moet u dat veranderen in Au-
tomatisch. Rechtsklik daartoe op Adlib z39.50 Services en kies de op-
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tie Eigenschappen in het snelmenu. Op het eerste tabblad in het ven-

ster Eigenschappen voor… kunt u het Opstarttype wijzigen. 

De installatieopdrachtoptie -workdir hoeft u alleen bij installatie op te 

geven. De server bewaart deze instelling vervolgens in de registry. 

In het bijzondere geval waarin een server meer dan één website host 
en u voor elke applicatie een andere workdir wilt instellen, kunt u 
handmatig (door regedit uit te voeren) andere workdirs instellen in 
het Windows register op de server waar adserver.exe geïnstalleerd is, 
onder de basis-Workdir (in het pad HKEY_LOCAL_MACHINE > 
SOFTWARE > ADLIB Information Systems > Adserver). Die sleutels 
moeten beginnen met “Workdir”, bijvoorbeeld “Workdir2” of “Work-
dirMuseum1”. Vanuit een Internet Server webapplicatie roept u adser-

ver.exe dan aan met het argument site= waarbij achter het =-teken 

het tweede deel van de extra workdir-sleutel moet staan, dus bijvoor-
beeld site=2 of site=Museum1. Als u geen site meegeeft, dan wordt 

gewoon de basis-workdir gebruikt.  
Merk op dat het onjuist aanpassen van het Windows register verve-
lende gevolgen kan hebben: bewerk het alleen aan als u verstand van 
zaken hebt. 
 

 
 
Een andere handmatige toevoeging aan het Windows-register van de 
server is nodig als u wilt dat Internet Server-gebruikers de mogelijk-
heid krijgen om een al uitgeleend item meer dan eens te verlengen. 
Standaard kan een item maar één keer verlengd worden: bij de twee-
de poging toont de online reserveringspagina foutmelding 5: Copy 
#### has already been renewed # times. Online renewal is not pos-

sible. Om dit te veranderen, rechtsklikt u in het rechter paneel (van 
de Adserver-map) en kiest u New > DWORD(32-bit) of New > DWORD 
in het snelmenu dat verschijnt. Geef de nieuwe sleutel de naam Num-

berOfRenewalsAllowed (de naam is hoofdlettergevoelig). Dubbelklik 

dan op de nieuwe sleutel om de eigenschappen ervan te openen (zie 
de afbeelding hieronder). Vul als Value data het getal in van het aan-
tal verlengingen dat u per item wilt toestaan. Klik vervolgens op OK 
en sluit de Registry editor. 
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Om adserver eventueel te verwijderen, opent u een (DOS) opdracht-

venster en zoekt u de directory waarin adserver.exe staat. Vervolgens 
typt u: 

adserver -remove 

Hiermee wordt de service gestopt en uit de database van de Services-
manager verwijderd. (U moet de computer opnieuw starten voordat u 
adserver kunt herinstalleren, mocht u dat willen.) 

Eventuele problemen tijdens het starten worden gelogd in de Logboe-
ken die u ook onder Systeembeheer vindt. 

 Rechten voor bezoekers van uw Internet Server-applicatie 

Als u een website hebt waarop een Adlib Internet Server-applicatie 
draait die uitleentransacties moet kunnen uitvoeren, dan moet u de 
bezoekers van die website bepaalde rechten geven. 
Alle (onbekende) bezoekers vallen onder de definitie “anonymous 
user”. De “naam” van de anonymous user (default: 
IUSR_<servernaam>) vindt u in de eigenschappen van de virtuele map 

waarin de Internet Server-applicatie draait. (Zie de installatiegids voor 
Internet Server voor informatie over instellingen van de virtuele map.) 
In de Windows-eigenschappen van de werkmap voor de uitleen-
modulebestanden moet u voor deze IUSR leesrechten instellen. En in 
de \data-map van uw Adlib-systeem moet u de IUSR schrijf- en wij-

zigrechten toekennen.  
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12.3. Instellingen voor het starten van Adloan Uit-

lening 

De meest gebruiksvriendelijke manier om Adloan Uitlening te starten 
is via een snelkoppeling. Enkele instellingen in die snelkoppeling bepa-
len hoe Adloan Uitlening start. Zie de Installatiegids voor Adlib Biblio-
theek, Museum en Archief voor algemene informatie over het maken 
van snelkoppelingen. Ter aanvulling kan over toepasbare opdrachtre-
gelopties en werkmappen nog het volgende worden gezegd: 
 
• De standaard taal waarin u Adloan Uitlening wilt starten, kunt u in 

de snelkoppeling naar Adloan Uitlening opgeven via de opdracht-

regeloptie -c <taalnummer> achter het pad naar het Doel (adlo-

an.exe). Zo start bijvoorbeeld “<pad>\adloan.exe” -c 1 Adloan 

Uitlening altijd in het Nederlands. 
Als in de snelkoppeling geen taal wordt opgegeven, start Adloan 
Uitlening in de taal waarin de laatste keer werd gewerkt toen die 
interface werd afgesloten. 

• Als er verschillende uitleenapplicaties op hetzelfde computersys-
teem aanwezig zijn, dan hebben die ieder een eigen applicatiedi-
rectory. De directory waarin de uitleenapplicatie wordt gestart (in 
het invoervak Beginnen in van de snelkoppeling), bepaalt dus 
welke applicatie wordt gestart.  

(Als u adloan.exe opstart vanaf een (DOS) opdrachtregel, dan 
kunt u achter de executable een applicatiedirectory opgeven via 
de opdrachtregeloptie -workdir of -w, gevolgd door het volledige 

pad naar de applicatiedirectory tussen dubbele aanhalingstekens.) 

• Als de computer waarop u werkt tegelijk ook de server is (stand-
alone configuratie) voor de uitleningen, dan moet in de snelkoppe-
ling de opdrachtregeloptie -s worden opgegeven.  

In het inlogvenster Sessie-parameters (zie hoofdstuk 2) wordt 
met deze instelling op de plaats van de servernaam automatisch 
de naam van de computer ingevuld, want adserver.dll staat in de-
zelfde directory als adloan.exe. In de snelkoppeling moet in het 
invoervak Beginnen in het pad naar Adloan Uitlening staan, bij-

voorbeeld: “C:\Adlib Software\wadcirc”. 

• In een client/server-configuratie hoeft u in de snelkoppelingen 
naar adloan.exe (om die op werkstations te kunnen starten) het 
invoervak Beginnen in niet in te vullen: adserver weet namelijk al 
wat de werkdirectory is, omdat u die bij installatie van adserver 
hebt opgegeven. En adloan.exe weet adserver.exe te vinden om-
dat u in het inlogscherm Sessie-parameters de naam van de 
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servercomputer moet opgeven waarop adserver is geïnstalleerd. 

Om te voorkomen dat medewerkers die servernaam zelf steeds in 
moeten vullen, kunt u die alvast in de snelkoppeling meegeven via 
de opdrachtregeloptie -h, bijvoorbeeld: 
 …\adloan.exe -h onzebibliotheek.server 

• De locatie van de databases wordt in de modulebestanden gespe-
cificeerd. Als u die databases naar een andere locatie wilt ver-
plaatsen, betekent dat dus dat u Adloan Uitlening via Adlib Desig-
ner moet aanpassen. 

• Met de opdrachtregeloptie -l kunt u in de snelkoppeling alvast het 

filiaal opgeven (location). 

• Met de opdrachtregeloptie -u kunt u in de snelkoppeling alvast 

een gebruikersnaam opgeven (user). 

• Met de opdrachtregeloptie -p kunt u in de snelkoppeling alvast 

het wachtwoord opgeven (password), maar wees hier uiteraard 
voorzichtig mee. 

• Met de opdrachtregeloptie -z kunt u een poortnummer opgeven 

waardoor een client toegang tot de server moet krijgen, als de 
server op een andere dan de standaard poort (210) draait. In de 
meeste gevallen hoeft u deze optie niet te gebruiken. 

• Met de opdrachtregeloptie -o geeft u op dat uw databases in de 

DOS tekenset zijn opgeslagen terwijl u in uw applicaties ISO-
Latin1 gebruikt; de optie Locale in de database-setup in Designer 
staat ingesteld op DOS (voorheen OEM converteren naar ISO op 
Ja). 

• Met de opdrachtregeloptie -? opent u een melding met beschikba-

re opdrachtregelopties. 
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13. Bijlage 2: afdrukbriefjes bewerken 

 

Vanuit Adloan Uitlening kunt u uitleenbriefjes, inneembriefjes en re-
serveringsbriefjes voor de lener afdrukken, om hem of haar te herin-
neren aan geleende, geretourneerde of gereserveerde exemplaren. 

De inhoud van deze briefjes (vaste teksten en Adlib veldverwijzingen) 
wordt bepaald door speciale sjablonen in de Adlib \executables-map, 
die u kunt aanpassen.  
In oude (pre-7.2) Adloan-versies, bestonden deze sjablonen uit zes 
typen .rtf-bestanden (die u in WordPad kunt bewerken): islipall#.rtf, 
islipone#.rtf, dslipall#.rtf, dslipone#.rtf, rslipall#.rtf en rslipone#.rtf, 
waarin # voor het Adlib taalnummer staat (Engels = 0, Nederlands = 
1, Frans = 2, Duits = 3, Arabisch = 4, Italiaans = 5, Grieks = 6, Por-

tugees = 7, Russisch = 8, Zweeds = 9, Hebreeuws = 10, Deens = 11, 
Noors = 12, Fins = 13 en Chinees = 14).  
Vanaf Adloan-versie 7.2.15061.3 of 7.3.15065 daarentegen, worden 
standaard zes XSLT-sjablonen (die meer mogelijkheden hebben dan 
de .rtf’s), plus een enkel XML-bestand met vaste teksten in verschil-
lende vertalingen, door Adloan gebruikt.  
Als u een nieuwe Adloan-versie gaat gebruiken maar u hebt geen be-
hoefte om de XSLT-stylesheets te gaan gebruiken, verwijder ze dan 
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gewoon uit de \executables-map en bewaar ze ergens anders in een 

backup-map: Adloan gebruikt dan weer automatisch de oude .rtf-
sjablonen. 
Als u wilt dat Adloan de XSLT-stylesheets gebruikt, zorg er dan voor 
dat de volgende bestanden in de Adlib \executables-map aanwezig 
zijn: 

• issue-list-all.xsl (vervangt islipall#.rtf) om het Totaal uitleen-
overzicht te genereren. 

• issue-list-one.xsl (vervangt islipone#.rtf) om het uitleenbriefje 
voor een of meer geselecteerde exemplaren te genereren. 

• return-list-all.xsl (vervangt dslipall#.rtf) om het Totaal inname-
overzicht te genereren 

• return-list-one.xsl (vervangt dslipone#.rtf) om het inneembrief-
je voor een of meer geselecteerde exemplaren te genereren. 

• reservation-list-all.xsl (vervangt rslipall#.rtf) om het Totaal 
reserveringsoverzicht te genereren. 

• reservation-list-one.xsl (vervangt rslipone#.rtf) om het reser-
veringsbriefje voor een of meer geselecteerde exemplaren te ge-
nereren. 

• adloanListTranslations.xml waarin alle vereiste vertalingen van 
de vaste teksten in de briefjes zijn (of kunnen worden) gespecifi-
ceerd, waaronder de naam van uw instelling en mogelijk een con-

tact e-mailadres. Een e-mailadres zal groot onder de instellings-
naam worden afgedrukt.  

U kunt alle .xsl en .xml-bestanden in een tekstverwerkingsprogramma 
zoals Windows Kladblok, Notepad++ of Visual Studio openen om het 
ontwerp en de vaste teksten aan te passen, of om het logo van uw 
instelling toe te voegen. Zie de handleiding “Programming XSLT sty-
lesheets for Adlib” voor informatie over de manier waarop deze be-
standen het best bewerkt kunnen worden. 

Als u nog steeds de .rtf-sjablonen gebruikt, merk dan op dat de tekst-
verwerker die gebruikt wordt voor het bewerken en/of afdrukken van 

de uitleenbriefjes het programma is dat in Windows geassocieerd is 
met de .rtf-bestandsextensie (bijvoorbeeld Microsoft Word). Als er 
geen programma met deze extensie geassocieerd is, dan zal het pro-
gramma gebruikt worden dat in Windows met de .txt-extensie geas-
socieerd is (bijvoorbeeld Kladblok). Als ook dat er niet is, dan zal er 
geen uitleenbriefje worden afgedrukt; hiervan krijgt u dan geen mel-
ding. 

 

http://www.adlibsoft.com/support/manuals/maintenance-guides/programming-xslt-stylesheets-for-adlib
http://www.adlibsoft.com/support/manuals/maintenance-guides/programming-xslt-stylesheets-for-adlib
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14. Bijlage 3: apparaatbeheer 

In Adloan Uitlening vindt u de functie Apparaatbeheer onder het menu 
View (Beeld). (In andere Adlib-applicaties vindt u deze optie onder het 
menu Opties.) U kunt hier voor de huidige applicatie instellingen ma-
ken voor seriële (barcode) scanapparaten die u op uw computer aan-
sluit, en waarvan u de output in Adlib wilt invoeren. (USB-scanners die 
een toetsenbord emuleren hoeft u hier niet in te stellen, u kunt er di-
rect mee invoeren.) 

1. Kies Beeld > Apparaatbeheer om het venster Device properties te 
openen. U zie vier COM# tabbladen. U kunt dus maximaal vier 

scanapparaten (aangesloten op de seriële poorten van uw compu-
ter) voor gebruik met Adlib instellen. Als u maar één apparaat 
hebt aangesloten, op COM-poort 1, vul dan alleen het tabblad 
COM1 in. 

2. Selecteer in de keuzelijst Peripheral type het specifieke type van 
het apparaat dat u hebt aangesloten, of probeer de Generic scan-
ner als uw scanner er niet bij staat. 

3. In Borrower ID regular expression kunt u een reguliere expressie 
opgeven waaraan lenersnummers moeten voldoen. Met de scan-
ner kunt u namelijk zowel lenersnummers van pasjes scannen als 
bijvoorbeeld exemplaarnummers van boeken. Maar de scanner 

onderkent de verschillen tussen zulke nummers niet. Met de regu-
liere expressie geeft u dus het formaat op van het lenersnummer; 
alle nummers die daar niet aan voldoen, beschouwt Adlib als 
exemplaarnummers. (Zie de Designer Help voor meer informatie 
over reguliere expressies.) 

4. Klik op de knop Port settings om de poort in te stellen voor het 
specifieke apparaat dat u erop aansluit. De documentatie beho-
rende bij dat apparaat moet informatie verschaffen over de instel-
lingen die u hier moet maken (de poortinstellingen moeten op het 
apparaat worden afgestemd). 

Deze functionaliteit komt vooral tot zijn recht in Adloan Uitlening, bij 

het innemen, uitlenen of reserveren van materialen in een bibliotheek. 
Op het geopende tabblad (Uitlenen, Innemen of Reserveren) wordt 
een gescand nummer automatisch in ofwel het invoervak Lenersnum-
mer of Exemplaarnummer ingevoerd. 
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