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1 Inleiding 

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en verbeteringen in PiCarta, NCC 
en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden, die worden opgeleverd in 

PiCarta/PSI versie 7.2. Verwacht wordt dat deze versie vanaf maandagavond 25 augustus 2014 
beschikbaar zal zijn. 

In deze versie zijn enkele nieuwe functies en wat kleine correcties opgeleverd. 

Als u nog gebruik maakt van de mintgroene vormgeving, vindt u in hoofdstuk 4 een belangrijke 

mededeling. 

 



 

PiCarta • Nieuw in versie 7.2 3 

2 Nieuwe functionaliteit 

2.1 Wachtwoord wijzigen: informatie over toegestane tekens 

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

 

Op de schermen waarop het wachtwoord gewijzigd kan worden (Afb. 1), staat nu vermeld welke 
tekens zijn toegestaan: 

A-Za-z0-9~!@$%^*()_-+=\|{}[]:,.? 

Het wachtwoord moet uit minimaal 4 en maximaal 16 tekens bestaan. 

 

 

Afb. 1 

 

In PiCarta kan dit scherm geopend worden door op de tab Mijn PiCarta te klikken en vervolgens 
op wachtwoord. In de overige bestanden klikt u eerst op de tab Mijn profiel en dan op 

wachtwoord. 

 

2.2 Geavanceerd zoeken op microfilm 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA, CENTRAAL BESTAND KINDERBOEKEN (CBK) 

 

Op het geavanceerde zoekscherm is een selectievakje beschikbaar voor het filteren op de 
materiaalsoort 'Microfilm' (Afb. 2). 

Wachtwoord: informatie 

over toegestane tekens 
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Afb. 2 

 

2.3 Filters op inhoud, medium en drager 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA, NEDERLANDSE BIBLIOGRAFIE TOTAAL, CENTRAAL BESTAND KINDERBOEKEN 

(CBK) 

 

Op de schermen met de korte titelpresentatie zijn 3 nieuwe filters toegevoegd: Type inhoud, Type 
medium en Type drager (Afb. 3 en Afb. 4). Dit zijn nieuwe velden die geïntroduceerd zijn in het 
kader van het gebruik van RDA (Resource Description and Access) in Nederland. RDA is de nieuwe 
internationale standaard voor catalogiseren  

Selectievakje om op 

'Microfilm' te filteren 
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Afb. 3 

 

 

Afb. 4 

 

2.4 Presentaties 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA EN ALLE ANDERE BESTANDEN 

 

2.4.1 Jaar van copyright 

Indien van toepassing wordt in de korte presentatie van PiCarta (scherm titellijst) voortaan het 
jaar van copyright toegevoegd achter het jaar van uitgave (Afb. 5). 

 

Nieuwe filters op 'Inhoud', 
'Medium' en 'Drager' 
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Afb. 5 

 

Hetzelfde geldt voor de lange presentatie (scherm titelgegevens): als het jaar van copyright is 
gecatalogiseerd, wordt dit in een nieuw veld gepresenteerd (Afb. 6). 

 

 

Afb. 6 

 

2.4.2 Bindwijze 

In de lange presentatie wordt de bindwijze bij het ISBN en ISSN voortaan tussen ronde haken 
gepresenteerd (Afb. 7 en Afb. 8). 

 

 

Afb. 7 

Jaar van copyright 
wordt gepresenteerd 

Nieuw veld 'Jaar 
van copyright' 

Bindwijze 
tussen haken 
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Afb. 8 

 

2.5 Informatie over productversie 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA EN ALLE ANDERE BESTANDEN 

 

Bij het rapporteren van een probleem aan de Servicedesk is het handig te weten welke versie van 
PiCarta het betreft. Daarom wordt de informatie over geïnstalleerde productversie nu 

gepresenteerd op de paginabron van PiCarta (Afb. 9). In Firefox kan dit venster worden geopend 
door op CTRL+U te drukken of in het menu Extra de optie Paginaontwikkelaar te kiezen en in 
het vervolgmenu de optie Paginabron.  

 

 

Afb. 9 

 

3 Correcties 

Er zijn enkele kleine wijzigingen in de Helpteksten aangebracht en in de Speciale bestanden zijn 
enkele correcties doorgevoerd. 

Weergave productversie 
van PiCarta (of ander 

bestand) 

Bindwijze 
tussen haken 
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4 Mintgroene vormgeving 

VAN TOEPASSING OP: PICARTA EN ALLE ANDERE BESTANDEN, M.U.V. KLUWER 

 

LET OP: 

Hoewel de grijsblauwe WorldCat interface al sinds 2010 standaard wordt aangeboden, is het ook 
nog steeds mogelijk om voor de oude mintgroene vormgeving te kiezen. Omdat de mintgroene 
interface (Afb. 10) echter vrijwel niet meer wordt gebruik, is besloten dat deze in 2015 zal 
verdwijnen.  

 

 

Afb. 10 

 

Als u wilt overgaan op gebruik van de WorldCat interface, kan dit op één van de volgende 
manieren:  

 Kies het menu Zoeken en klik vervolgens op het scherm welkom op de hyperlink 

vormgeving (Afb. 10). Klik op het volgende scherm op WorldCat. 

 Kies het menu Mijn instellingen (Afb. 11). Kies in het veld Vormgeving voor worldcat, 
selecteer de optie default, geef uw wachtwoord op en klik op de knop 

Bewaar/Laad configuratie. 

 

Mintgroene 

interface zal in 
2015 verdwijnen! 
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Afb. 11 

 

 

 

Support 

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten kunnen 
bibliotheekmedewerkers contact opnemen met de Servicedesk: 

E support-nl@oclc.org 

T +31-(0)71-524 66 00 
F +31-(0)71-522 31 19 
P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland 

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.  

 

 

ISO 9001 certified 

ISO 27001 certified 

De volgende OCLC product- en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van OCLC, 
Inc.: OCLC, OCLC WorldShare Management Services, WorldCat, WorldCat Local, WorldCat.org, WorldCat 
Resource Sharing, WorldShare, WorldShare Analytics, WorldShare Interlibrary Loan, WorldShare License 
Manager, WorldShare Metadata, WorldShare Platform en ‘The world's libraries. Connected.’ Daarnaast zijn de 
beeldmerken van OCLC, WorldCat en WorldShare dienstmerken van OCLC. CBS, GGC, PiCarta, NCC, LBS, 
GoNext en WinIBW zijn handelsmerken van OCLC B.V. Product- en dienstnamen van derden zijn 
handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.  

Indien nodig, geeft OCLC toestemming voor fotokopiëren van deze publicatie. 

 

mailto:support-nl@oclc.org
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