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Brocade releases


Release 2.03

februari 2004



Release 2.04

september 2004

Rel 2.03: Algemeen


Afkortingen
–
–



Persoonlijke vs. globale
Ingave voorafgegaan door [[ en afgesloten door ]]

Meertaligheid Brocade interface
–
–

Uniformiseren Nederlandse verwoordingen
Vertaling naar het Frans



Taalcodes
Handleidingen

Rel 2.04: Algemeen


Palletbeheer
–
–
–
–

Inventariseren in functie van verhuis
Groeperen van objecten op « palletten »
Lijsten
Zie ook bvv-2085

Rel 2.04: Algemeen


Tijdsregistratie
–
–

In- en uittikken
Afrekenen saldo

Rel 2.04: Algemeen


Manuele processen
–
–
–

Toolkit voor het uitvoeren van diverse bewerkingen
op Brocade data
Hergebruik van « éénmalig » ontwikkelde software
Algemeen inzetbaar



–

Onderdeel van procesbeheer



–

Over verschillende Brocade servers heen
Bruikbaar in alle modules
Wordt opgestart door Anet-team
Uitvoering op de achtergrond

Aangestuurd door meta-informatie



Input variabelen
Output parameters (lijstbeheer)

Rel 2.04: Algemeen


Voorbeeld
–

Bezorg me een lijst van objecten met daarbij de
vermelding van het aantal keren dat het object werd
uitgeleend. Splits de lijsten op per pk genre.

Rel 2.03: Aanwinsten


Invoering van het concept bestellocaties
–
–

Centraal beheerde budgetten en parameters
Decentraal beheer van bestellingen/abonnementen




Invoer
Verzending/rapellering
Opvolging

Rel 2.04: Aanwinsten


Circulatielijsten abonnementen
–

Koppeling met databank lezers

Rel 2.04: Aanwinsten


Koppeling catalografie
–

–
–
–

Automatische creatie van objecten (o-loi) voor
ontvangen nummers van tijdschriften
Automatische creatie en afdruk van streepjescodes
bij ontvangst nummers
Koppeling tussen abonnement en plaatskenmerk is
een vereiste
Nuttig indien losse nummers van tijdschriften worden
uitgeleend

Rel 2.03: Catalografie


Aanmaak lijsten
–
–
–
–
–



Abstract/inhoud
Taal
Relatietype
Annotatietype
…

Records klaarzetten voor automatisch
schrappen
–
–
–
–

Geen pk
Geen relatie
Geen abstract/inhoud/illustratie
Schrappen via procesbeheer

Rel 2.04: Catalografie



Invoerformulier catalografie tijdschriftartikelen
Drieledige recordstructuur
–

Tijdschrift


Nummer(s)
–

Artikel(en)

Rel 2.04: Catalografie


Extra meta-informatie bij relatietypes
–
–
–
–

In functie van display in OPAC
Overerven plaatskenmerken gerelateerd record
Overerven titel van gerelateerd record
Toepassing: artikels uit tijdschriften

Rel 2.03: Authority file


Consolideren
authority
entries

Rel 2.03 Leen


Opladen lenersbestand
–
–

–
–

Bestandsstructuur (BVV-2064)
Opladen
Integratie met bestaande data
Controlelijsten






Nieuw toegevoegde lezers
Aangepaste lenersrecords
Fouten

Overzicht klaarstaande reservaties

Rel 2.03: Leen


Downloaden kasverslag





Globaal/gedetailleerd
1 kassa / verscheidene kassa’s
Alle kastransacties / Selectie
Formaat: csv

Rel 2.03: Leen


Leenlijsten
–
–
–

Lezers met minstens 1 uitgeleend object
Alle uitgeleende objecten
Naverwerking in Access (Zie Software archief)




Download
Kruistabellen
Rapporten

Desktop


Instrument om aan lezers diensten via het web
aan te bieden
–
–
–

Nieuwsbrief
OPAC(s)
Eindgebruikersdiensten






–
–

Lezergegevens
Uitgeleende werken
Gereserveerde werken
Zelf verlengen

Statische web pagina’s
Impala

Nieuwe partner


KMSKA
–
–

Bibliografische data
Nieuwe authority files





Kunstwerken
Veilingen
Tentoonstellingen
Collecties

Verdere planning


Eind 2004
–
–
–
–



Impala
Magazijnbestelling
SDI
SIP2

2005
–

Agrippa

Herschikking hardware


Aanleiding
–
–



Verhuis van Anet team naar UA-CST
Uitbating van grote hoeveelheden externe data in Brocade
(Bronco, CCB)

Doelstelling
–

Moderniseren

–

Rationaliseren

–

Uniformiseren







–

Server main
ERL server
Nieuwe generatie Opteron servers (64bit processoren)

Optimaliseren




Brocade, Impala, Bronco, CCB op éénzelfde machine
Goede backup infrastructuur
Gemakkelijk in onderhoud

Herschikking hardware


Nieuwe server voor Brocade
 Eigen

data

–

Invoer
– Raadpleging (desktops en OPAC’s)
 Externe
–
–

data

CCB
Bronco

 Impala
 Academische

bibliografie

Herschikking hardware


Twee nieuwe Citrix servers
–
–

Thans 3 Citrix servers
Herschikking thin clients UA-bibliotheken


–
–

Thin clients PC’s vervangen door Neoware EON E100 met
Windows Embedded XP

1 Citrix server overbodig
Vrijgekomen licenties



Verdelen over twee servers
Dedicated voor CD-ROM netwerking

Herschikking hardware


Backup server
–
–



Centrale backup
Verscheidene versies (elke weekdag, maand, jaar)

Nieuwe testmachines
–
–

Anet
OB-Antwerpen

Achter de schermen van …

Een conversie naar Brocade
Conversie van de
bibliotheek van KMSKA
Jef Tegenbos
UA

KMSKA: van TinLib naar…

Kinderen op hun mooist: het kinderportret
in de Nederlanden, 1500-1700 / [edit.]
Bedaux, Jan Baptist ; [edit.] Ekkart,
Rudi. – Gent: Ludion, 2000. – 319 p., ill.
ISBN 90-76588-12-0. – Tentoonstelling:
Haarlem, Frans Halsmuseum, 7 oktober – 31
december 2000. Tentoonstelling: Antwerpen,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 21
januari – 22 april 2001

KMSKA: van TinLib naar… (2)

KMSKA: van TinLib naar… (3)

Overwegingen vooraf


is conversie zinvol ?
–



welk zijn de marges ?
–




(conversie versus manuele invoer…)

(grootte van de databank; beschikbare
tijd; aard van de conversie; …)

wat verwachten beide partijen ?
welk exportformaat voor de data ?

Fases in conversie
afspraken
analyse van data
bewerking van bronbestand
conversieregels
ontwikkelen conversiesoftware
proefconversie
definitieve conversie
evaluatie en nazorg

1.
2.
3.

DOCUMENTEREN

4.
5.
6.

TERUGKOPPELEN

7.
8.

Documentatie


Brocade Verbeter Voorstel (BVV)
–

http://moto.bib.uia.ac.be/bvv/bvv-2073.html

Fase 1: afspraken





vastleggen van de verschillende aspecten van
de conversie
nazorg
timing van de conversiefases
vastleggen van verantwoordelijkheden
–
–

Anet: conversieproces uitvoeren, documenteren,
nazorg
bibliotheek: data leveren, controleren, nazorg

Fase 2: analyse van de data (1)









^L"Kinderen op hun mooist : het kinderportret in
de Nederlanden 1500 - 1700",
"",
??
"onder red. van Jan Baptist Bedaux & Rudi Ekkart",
"",
??
"Gent#Amsterdam",
"Ludion",
"Bedaux, Jan Baptist#Dekker, Jeroen#Groenendijk,
Leendert#Verberckmoes, Johan#Willemsen,
Annemarieke#Kuus, Saskia#Ekkart, R.E.O.#Van der
Stighelen, Katlijne",

Fase 2: analyse van de data (2)
bepalen van steekproef
analyse van datastructuur




–

hoe zijn gegevens geordend ?

analyse van gegevens zelf



–

hoe zijn gegevens ingevoerd ?

Fase 2: analyse van de data (3)


de datastructuur: records

–

"",
"43998$ Magazijn$ TC 6930$ schenking$ $ #43999$
Magazijn$ TC 6931$ schenking$ $ ",
"",
"J",
":2/02/07",
begin van nieuw record
":2/02/07",
"Sabine De Wolf",
"Sabine De Wolf"

–

^L

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–

"Kinderen op hun mooist : het kinderportret in de
Nederlanden 1500 - 1700",
"",
"onder red. van Jan Baptist Bedaux & Rudi Ekkart",
"",

Fase 2: analyse van de data (4)


de datastructuur: velden

^L"Kinderen op hun mooist : het kinderportret in de
Nederlanden 1500 - 1700",
"",
"onder red. van Jan Baptist Bedaux & Rudi Ekkart",
"",
"Gent#Amsterdam",
"Ludion",
"",
"cop. 2000",

einde van veld

Fase 2: analyse van de data (5)


de datastructuur: subvelden
"Catalogus.#Bibliogr.#Reg. op
persoonsnaam.",
"Nederlands",
"tentoonstellingscatalogus",
"Antwerpen$Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen$2001/01/212001/04/22#Haarlem$Frans Halsmuseum
[Haarlem]$2000/10/07-2000/12/31",
"",
"90-76588-12-0",

nieuw subveld

Fase 2: analyse van de data (6)


de datastructuur: occurences van (sub)velden
"90-76588-12-0",
"",

volgende auteur

"Bedaux, Jan Baptist#Dekker, Jeroen#Groenendijk,
Leendert#Verberckmoes, Johan#Willemsen,
Annemarieke#Kuus, Saskia#Ekkart, R.E.O.#Van der
Stighelen, Katlijne",
"Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen#Frans Halsmuseum [Haarlem]",

Fase 2: analyse van de data (7)


analyse van de inhoud van de data
–

verschillende soorten bestanden


–
–
–
–

titelbeschrijvingen; authority

analyse (sub)veld per (sub)veld
analyse van relatie tussen records
regelwerken vergelijken !
beoordeling van de kwaliteit van de data

Fase 2: analyse van de data (8)
• voorbeeld: editie veld

Fase 2: analyse van de data (9)
• voorbeeld: reekstitel

Fase 3: bewerking bronbestand (1)



aanpassing nodig in de structuur van de data ?
aanpassing nodig in de data zelf ?
–
–

importeren van data-aanpassingen in het
bronbestand
principe: bij conversie vertrekken van 1 bestand

Fase 3: bewerking bronbestand (2)
• voorbeeld: correctie van het veld “drager”
oude gegevens

nieuwe gegevens

Fase 4: conversieregels (1)


doel:
–



bepalen hoe vreemde data kunnen geïntegreerd
worden in Brocade

uitgangspunten:
–
–

–
–

Brocade structuur (wat wel, wat niet)
beperken van informatieverlies
in overeenstemming met Anet-regels catalografie
inventariseren van wat (nog) niet mogelijk is

Fase 4: conversieregels (2)
• voorbeeld:

Van der Stighelen, Katelijne

(fn)Stighelen, van der (vn)Katelijne

Lint, Peter van

(fn)Lint, van

(vn)Peter

Fase 4: conversieregels (3)


Samenvoegen (consolideren) of niet ?

titel in Anet

titel van KMSKA

isbn: 90-289-5645-5

isbn: 90-289-5645-5

c:lvd:3108090
vergelijken ; eventueel
consolideren na conversie

titel van KMSKA
isbn: 90-289-5645-5
c:lvd:6528069

Fase 5: conversiesoftware





conversieregels vertalen in software om data in
Brocade op te nemen
software voor dataverbetering
software voor integratie in Brocade
testen van software

Fase 6: proefconversie




opladen van proefbestand(en)
controle en evaluatie
toetsen aan de conversieregels

Fase 7: definitieve conversie



van TinLib naar… Brocade
conversie op levend systeem van Brocade
http://moto.bib.uia.ac.be

Fase 8: evaluatie en nazorg




evaluatie van geconverteerde gegevens
evaluatie van het conversieproces
afspraken rond de (planning van de) nazorg
–

http://moto.bib.uia.ac.be/bvv/bvv-2073.html

Over conversie gesproken …

Recurrente conversies
Alain Descamps
UA

Recurrente conversies



algemeen beeld
enkele ervaringen
–
–
–
–

Antilope
Bronco
CCB
Vlacc

Werkwijze







Export
Transport
Voorbereiding
Aanmaak importbestand (xml)
Importeer (catcv)
Nazorg

Antilope








Tijdschrifttitels in Belgische bibliotheken
+- jaarlijks of manueel, 170.000 beschrijvingen
In Anet catalogus
Via e-mail
Per bron : KBR, RUG, UCL, ULB, ULG, VUB
Afgesproken SGML formaat
Link via 'oude' Antilope nummers

Antilope (2)


Importeer ‘voorzichtig’:
–
–

ISBD gedeelte nooit overschrijven
Plaatskenmerken vervangen

Bronco









Bibliografisch Repertorium van ONline
Contents
Artikelen van ca. 15.000 wetenschappelijke
tijdschriften
> 20.000.000 beschr., dagelijkse update
Export bestanden via ftp halen (swetsvs)
Eigen, eenvoudig formaat, beperkte check
Structuur tijdschrift - nummer - artikel
Link tijdschrift via ISSN
Link nummer via Swets id

Bronco (2)


Importeer zonder XML ,'demi-brut':
–
–




behoud relaties tijdschrift
vervang nummer, incl. relaties

Link met Antilope via ISSN nummer
Nog niet in productie

CCB









Collectieve Catalogus België
Monografieën van wetenschappelijke
bibliotheken
ca. 6.000.000 beschrijvingen
Jaarlijkse CD/DVD met gehele inhoud
Importeer zonder XML, 'brut':
Hele databank wordt vervangen
Nauwelijks technische documentatie
Nog niet in productie

Vlacc







Vlaamse Centrale Catalogus
420.000 beschrijvingen
export bestand centraal gedeponeerd via ftp
aanmaak xml op een server (moto)
verdeling en import :
–
–

COB Antwerpen, OBA test server
Cipal klanten :


OB Borsbeek, OB Rijkevorsel, ..

Vlacc (2)





complex export formaat (DmarcOut)
impliciete herkenning data mits afspraken in
regelwerk
importeer via XML, 'demi-sec':
overschrijven of niet ?
–




bevriezing/lidmaatschap vlacc

authority controle
in productie sinds 1 jaar

Data analyse ?




Steeds nieuwe data
Afhankelijk van documentatie leverancier
Ervaring en deskundigheid

Voorbeeld: lidmaatschap



Antilope : voeg 'antilope' toe, behoud bestaande
Bronco: type n(ummer) t(ijdschrift) a(rtikel)
–



> lidmaatschap 'bronconr', 'broncots', 'broncoart'

CCB : triviaal 'ccb'

Voorbeeld lidmaatschap (2)


Vlacc:
–
–

Voeg lidmaatschap 'vlacc' toe.
Overige via
Deel in titel ( [CD] -> lidmaatschap 'muz',..)
 Record type ('C9' > lidmaatschap 'film')
 Aanwezigheid bepaald type onderwerpscode:


–

(Themawoord jeugd > lidmaatschap 'jnf')

Epiloog


Conversie blijft sterk gebonden aan:
–
–
–



Inhoud, formaat
Afspraken met leverancier
Deskundige interpretatie

Goed resultaat indien samenwerking
–

Catalograaf <> informaticus

Zelfbediening in de Openbare
Bibliotheek Antwerpen

Koen Jacobs
Openbare Bibliotheken Antwerpen
koen.jacobs@cs.antwerpen.be

Permeke : een nieuwe locatie


Centrale van de Openbare Bibliotheken
verhuist:
–

Naar de Kotterstraat :



–

besteldienst, catalografie, materiaalverwerking, distributie,
achtergrondcollectie
Oktober 2004

Naar De Coninckplein :



publieke diensten op de Permeke-site
22 april 2005 : afsluitdatum Antwerpen Boekenstad

Permeke : een nieuw concept



Bibliotheek als impuls voor versterking
maatschappelijk weefsel
Bibliotheek als partner van stadskantoor en
Europese impulsprojecten in een nieuwe
samenwerkings-/samenlevingsvorm :
Samen Prettig Kennis Maken

Permeke : een nieuwe bibliotheekstijl


Klant responsabiliseren (empowerment)
–
–
–

Door zelfredzaamheid bij uitvoeren van de
transacties
Betrekken bij het collectiemanagement
Als informatie-aanbieder
Begeleiding door impulsprojecten



Flexibel collectiemanagement
–
–



Wisselende collecties
Geïntegreerd aanbod

Eerst Permeke, dan Sint-Felixpakhuis, dan
andere vestigingen van de Openbare
Bibliotheek Antwerpen

Zelf uitvoeren van transacties
Naast responsabilisering ook andere voordelen :
• Klantgerichtheid
•
•
•
•
•

Andere tijdsbesteding wordt mogelijk (informatie,
educatie, ontmoeting, service, …. )
Scheiden van leenverkeer en complexere taken
(informatie, inschrijven, betalen)
Reductie wachttijden
Bibliotheek hoeft niet open te zijn
Meer privacy bij uitleen

Zelf uitvoeren van transacties
•

Interne organisatie
•
•
•

Opvang personeelsverloop
Mogelijkheid tot functie-innovatie
Ergonomie

Cijfers
•

1,4 miljoen uitleningen per jaar in Centrale
Bibliotheek
•

•

600 uitleningen/uur met pieken tot 1000 items/uur
= wachtrijen aan balies

145 000 leden van de Openbare Bibliotheek
•

(slechts) 16,3 % van Antwerpse bevolking heeft
bibliotheekpas :
Dat moeten er meer worden !

Transacties






Uitlenen
Inleveren
Betalen
Reserveren
Verlengen

Uitlenen


D.m.v. RFID-technologie
–
–




Laat stapelverwerking toe
Geïntegreerde identificatie en beveiliging

Koppeling met Brocade via SIP2-protocol
Automatische uitleen- en inleverbalie
–
–

In Permeke : 9 toestellen, enkel voor uitleen
In Felix : 1 toestel waar klant uitleen- of inleverfunctie
kiest

Uitlenen : toestel

Inleveren


D.m.v. RFID-technologie
–
–




Koppeling met Brocade via SIP2-protocol
Inleverloket
–



In Permeke : 3 loketten

Permanente inleverautomaat
–
–



Geen stapelverwerking omwille van sortering,
boodschappen
Geïntegreerde identificatie en beveiliging

aan buitenkant straat !
In Permeke en Felix : 1

Automatische uitleen-en inleverbalie

Inleverloket

Betalen


Klant maakt kosten in de
bibliotheek :
–




Geregistreerd in Brocade
Afgerekend via betaalautomaat door :
–
–




Boetes, leengelden (avm), lidgeld,
prints, aankopen …

registratie van betaling
deposito

Koppeling met Brocade via
SIP2-protocol
In Permeke : 2 in Felix : 1

Reserveren en verlengen



Via een Brocade Desktop-ontwikkeling
In de bibliotheek EN van thuis uit

RFID voor zelfbediening


Gebruiksgemak :
–
–

–
–



no clear line of sight required
Identificatie en beveiliging geïntegreerd
Meerdere items tegelijkertijd
Controle van mediapackages en bijlagen

Grotere efficiëntie :
–
–
–
–
–

Bib Hoogezand : + 60%
Bib Eindhoven : + 90%
Bib Herning ( DK ) : 73%
Bib Singapore : 98%
Bib Koksijde ( barcode ) : +40%

RFID voor collectiebeheer


In communicatie met Brocade
–
–
–
–



Localiseren van items
Exacte plaatsbepaling op rek
Inventariseren
Sorteren (dmv sorteer- en transportfaciliteit)

Zonder Brocade : RFID laat toe informatie op
de chip op te slaan
–
–
–

Laatste maal uitgeleend
Bibliotheek waar item thuishoort
….

RFID label

RFID

Brocade en SIP2

Luc Bastiaenssen
UA

SIP2 Server

Kenmerken







Programmeertaal: Python
Netwerk: TCP/IP
Asynchroon (multi-threaded ?)
Onafhankelijk van gekozen database
SIP2 protocol
MSIP
TM 3M

TM ANET

Hoe ver staan we ?




Server framework is klaar
MSIP interface is klaar
Decoderen en analyse van SIP2 protocol is klaar

Wat moet er nog gebeuren?





Afhandeling van SIP2 boodschappen
MSIP verkeer en verwerking in Brocade
Testen van de verschillende scenario's
Test met SelfCheck balie

Een OPAC voor elektronische
informatie

Els Schaerlaekens
UA

Wetenswaard


De Anet-databank bevat
–
–



11.793 records (illustraties, abstracts & full text) met
toegangscode UA
19.105 verwijzingen naar een volledige elektronische
inhoud van een document

De UA heeft toegang tot > 5.000 elektronische
tijdschriften

Waarom een opac?



Kahawa barst uit zijn voegen
Elektronische tijdschriften via databanken van
hosts
–
–

Vb: Sciencedirect, EBSCO, DOAJ
Moeilijk voor gebruiker die bepaalde titel zoekt

Waarom een opac e-info?




De UA-catalogus bevat ook alle elektronische
documenten
Mogelijk om enkel e-info te selecteren
Maar mogelijkheden weinig bekend bij
eindgebruikers

Opac e-info



Sub-set van de ua-catalogus
Selectie-criteria:
–

–

Records met lidmaatschap e-info
Toegangscode “ua” of “anet”

Relaties tussen records





Vb: Voortzetting van… voortgezet door…
Records met lidmaatschap e-info kunnen een
relatie hebben met records zonder lidmaatschap
e-info
Records zonder lidmaatschap e-info worden wel
opgenomen, maar niet geïndexeerd

Relaties tussen records


Een voorbeeld:
–
–

–

Het tijdschrift voor economische en sociale geografie
= elektronisch beschikbaar via SwetsWise
Het tijdschrift is een voortzetting van Tijdschrift voor
economische geografie
Dit laatste is enkel in papieren vorm beschikbaar
Tijdschrift voor economische geografie is niet
opzoekbaar, wel aanklikbaar

Metadata



Via een formulier in Brocade worden metadata
ingevuld, die bepalen hoe de opac eruit ziet
Enkele voorbeelden:
–
–
–
–

Identificatie & Indexen
Startscherm
Functionele elementen
Vrije elementen

Resultaat:

Metadata: startscherm

Resultaat:

Metadata: functionele elementen

Resultaat:

Metadata: vrije elementen

Tot slot


Opac e-info geeft gebruikers
–
–




Snel toegang tot een bepaalde titel
Zoekmogelijkheden

E-info in de catalogus meer zichtbaar maken
De opac e-info is een service, een onderdeel
van de ua-desktop.

Desktop

Anke Jacobs
UA

Wat is een desktop?



Brocade toepassing, gepresenteerd naar
eindgebruikers toe
Instrument om aan lezers diensten aan te
bieden via het web
–
–

–
–

Nieuwsbrief
OPAC(s)
Eindgebruikersdiensten
Statische web pagina’s

Opbouw van desktop


Meta-informatie
–
–



Desktop
Services

Stijlkenmerken
–

Cascading Style Sheet (CSS)

Meta-informatie desktop
Algemeen



Frames
–
–
–




Icoon
Menu
Actieve service

Standaardtaal
Geassocieerd leensysteem

Meta-informatie desktop
Authenticatie



Lezersdiensten
–
–
–
–



Persoonsgegevens
Geleende werken
Gereserveerde werken
Verlengen

Authenticatie vereist
–
–
–

Geldigheidsduur
Eindgebruikerssysteem
Tekstvelden

Meta-informatie desktop
Menu


Orientatie
–
–






Horizontaal
Verticaal

Afmetingen
Vrije html code
Positie navigatiebalk in menu frame
Presentatie services
–
–

Tekst
Images

Meta-informatie desktop
Diensten



Standaarddienst
Diensten
–
–

Keuzelijst reeds gedefinieerde diensten
Nieuwe dienst aanmaken








Submenu (cfr. Lezergegevens)
URL: Statische webpagina
Anet, nieuwe toepassingen

Verborgen diensten
Diensten overkoepelend voor de verschillende Brocade
gebruikers, niet gedefinieerd per instelling  +++ & -

Meta-informatie service




Authenticatie vereist?
Weergave
–
–



Tekst
Images

Types
–
–
–
–

Toepassing: Brocade of URL naar statische pagina
Submenu
Hoofding
Systeem (Afmelden – Taal)

Meta-informatie
verschillende locaties

Eindgebruikerssysteem
 Leensysteem
 Werkstation
 Objectklassen
 Gebruikersklassen
Meer info:


–
–
–

BVV-2068 (Opzetten desktop)
BVV-2069 (Technische achtergronden)
BVV-2078 (Eindgebruikersdiensten)

Aanspreken van een desktop



http://hostname/desktop.phtml[?desktop=desktopidentifier[&service=service-identifier]]



Voorbeeld
http://legato.bib.uia.ac.be/desktop.phtml?desktop=ua

Desktop UA start met standaardservice

Voorbeeld: Desktop UA


Uitgangspunt:
–
–
–



Nieuwe website UA-bibliotheken
Lezersdiensten
UA catalogus en catalogus E-info

Vraag?
–

–

Website in desktop
Desktop in website

Website in desktop - Voordelen






Menu frame vormt een snelmenu voor
belangrijke diensten
Vrije HTML code in menu frame = eenvoudig
header creëren
Webpagina’s opslaan binnen desktop 
eenvoudig beheer voor multi-admin
(geen ftp, wel download zip-bestand)
Taalfunctie maakt meertaligheid van website
eenvoudiger
(desktop slaat cookie met taalvoorkeur op)

Opbouw desktop UA









Ingeven van meta-informatie
Selecteren van gewenste services
Aanpassen CSS
Opladen van alle bestanden via *.zip
Startpagina van website is gedefinieerd als service
Andere statische pagina’s werden opgeladen in de
desktop, maar zijn geen service

Het resultaat …

Nog niet definitief

http://moto.bib.uia.ac.be/services.phtml?desktop=ua&service=opaceinfo&extra=wks=ANET

Bijkomende info over
bibliotheek

Doorklikken naar OPAC

Een nieuwe versie voor Impala
Michele Van den Eynde
Marc Jeurissen
UA

Terugblik









1992 Start Impala
1995 E-mail gateway
1996 Webinterface
1999 Virlib: elektronische documentleverantie
2000 Record aantal aanvragen 180.000
2001 Toetreding Vlaamse openbare bibliotheken
2004 Ontwikkeling van een nieuwe versie

Enkele cijfers



Aantal deelnemers: 650
Alle typen bibliotheken zijn vertegenwoordigd
Impala participants by type (2003)

43
60

27

48

Corporate libraries

18
35

Documentation centers
Governmental libraries
Public libraries
Schools higher education

99

University libraries
Other scientific libraries (incl. SBA and KBR)

319

Foreign document suppliers (online + fax)

Succes van Impala


Technisch
–
–

Robuust
Open voor
 Catalogi
–

Zebra, Antilope, CCB en Bronco
– VLACC, Winob, Ovinob
 Systemen
–

 Lokale
–

van buitenlandse documentleveranciers

BLDSC, TUDelft...

IBL-systemen

E-mail gateway

Succes van Impala


Gebruik en organisatie
–
–
–
–
–

Eenvoudig in gebruik
Goedkoop
Open voor alle typen bibliotheken
Gebruikersondersteuning
Clearinghouse

Waarom een nieuwe versie?



Vragen van gebruikers
Technologie
–
–

Impala onderbrengen in Brocade
Introductie van nieuwe concepten vraagt nieuwe
benadering

Cyclus van de Impala aanvraag


Verschillende statussen
–
–

–
–



standby - busy - success - delivered
fail
question - answer
time-out

Aanpassing van de status
–
–

Automatisch (time-out)
Interactief door actie van aanvrager of leverancier

Cyclus van de aanvraag: voorbeeld


Actief
–



Nog niet in behandeling
–



De aanvraag is naar Impala gestuurd. Ze wordt aan
de databank toegevoegd, maar is noch niet naar een
leverancier gestuurd.
De aanvraag is naar de leverancier gestuurd. De
leverancier heeft de aanvraag nog niet bekeken.

In behandeling
–

De aanvraag is naar de leverancier gestuurd. De
leverancier heeft de aanvraag gelezen.

Cyclus van de aanvraag: voorbeeld


Vraag
–



Antwoord
–



De leverancier ontvangt het antwoord op zijn vraag.

Leverancier - succes
–



De leverancier heeft een vraag voor de aanvrager.

De leverancier levert het document.

Succes - geleverd
–

De aanvrager bevestigt de ontvangst van het
document.

Levenscyclus: nieuwe statussen


Doorsturen
–



De leverancier kan beslissen om de aanvraag naar
een andere IBL-centrale binnen zijn organisatie te
sturen.

Nog niet in behandeling - Time-out
–

De aanvrager kan bepalen binnen welke tijdspanne
de leverancier de aanvraag dient te lezen. Is de
aanvraag niet tijdig gelezen, dan wordt ze naar de
volgende leverancier gestuurd. Is er geen volgende
leverancier meer, dan mislukt de aanvraag.

Levenscyclus: nieuwe statussen


In behandeling - Time-out
–



De aanvrager kan bepalen binnen welke periode de
leverancier de aanvraag moet uitvoeren. Wordt deze
periode overschreden, dan wordt de aanvraag naar
de volgende leverancier gestuurd. Zo een volgende
leverancier ontbreekt, mislukt de aanvraag.

Mislukt - Time-out
–

De aanvrager kan de maximum duur van de
levencyclus van de aanvraag bepalen. Eens deze
periode bereikt wordt de aanvraag automatisch op
mislukt gezet.

Levenscyclus: nieuwe statussen


Aanvragen stoppen
–

De aanvrager heeft de mogelijkheid om een
aanvraag te annuleren. Annuleren van aanvragen
betekent dat



leveranciers die niet op de hoogte zijn van de aanvraag
automatisch worden overgeslagen
leveranciers die op de hoogte zijn van de aanvraag de
mogelijkheid hebben om de annulering te bevestigen.
Indien de aanvraag in uitvoering is kan de leverancier
beslissen niet te antwoorden op de vraag voor annulering.

De nieuwe versie





URL
Instelling en IBL-centrale
Inloggen
Clearinghouse

De nieuwe versie


Meertalig
–



Bibliografische beschrijving
–




Nederlands, Frans, Engels

gebaseerd op Dublin Core

Aanvragen voor monografie, artikel, object
Gebruik van statistische codes voor de
aanvrager

De nieuwe versie



Historiek van de aanvraag
Aanvragen sorteren
–




chronologisch, numeriek

Filteren van aanvragen
Tariefaanduiding
–

volgens type aanvrager, leverancier, document en verzending

Planning


Afronden van de nieuwe versie
–
–

–
–

Plaatsen van aanvragen vanuit catalogi
Statistieken
Clearinghouse output
Conversie van de gegevens

Planning


Timing nieuwe versie
–
–
–



Opleiding: herfst 2004
Overstap: december 2004
Start: 1 januari 2005

NCC -IBL
–

oktober 2004

Impala ontwikkeling
Desktop
 Instellingen
 Toegang
 Betaling
 Modulariteit


Desktop


Standaard features
–
–
–
–

menubalk
taalverandering
sturen van alerts
authenticatie

Instellingen 

Oorspronkelijke opzet in Brocade
–
–
–



Probleemstelling

1 beheersmodule
1 instelling = 1 libloi = onderhoudsvriendelijk
wel verschillende adresblokken per instelling mogelijk

Problemen
–
–
–

een instelling kan in meerdere hoedanigheden optreden onder
andere acroniemen
een instelling kan in een bepaalde hoedanigheid meerdere
onderverdelingen hebben
onderhoud van adresinfo

Instellingen 



libloi’s zijn officiële instellingen
Adresblokken van libloi krijgen identificatie
toegekend
Hoedanigheden van instelling krijgen aparte
meta-informatie
–

–

hoedanigheid-specifieke info staat bij mekaar
adresidentificatie verwijst naar adresblok van libloi =
onderhoudsvriendelijk

Instellingen 


Oplossing

Voorbeelden

Catalografische instellingen met gekoppelde pkmeta-informatie
Impala werkomgevingen
–
–
–
–
–
–

taal
paswoord
databank toegang
gegevens als aanvrager
gegevens als leverancier
...

Toegang -

Standaard

http://lib.ua.ac.be/impala



algemene url desktop Impala
vrije toegang tot een aantal publieke services
identificatie en authenticatie vereist voor kernactiviteiten

–
–
–

Identificatie = [libloi].[identifier werkomgeving]



vb.: 275.lzt

–

Toegang 

Identificatie zonder werkomgeving
–



Identificatie

http://lib.ua.ac.be/impala/libloi

Identificatie met werkomgeving
–

http://lib.ua.ac.be/impala/libloi.werkomgeving

Toegang




http://lib.ua.ac.be/impala/libloi[.werkomgeving]/paswoorden
Onmiddellijk geauthenticeerd = geen inlogscherm
Paswoorden
–
–
–

pw.pw...
meerdere paswoorden betekent dat men kan switchen van
werkomgeving zonder nieuwe inlogprocedure
pw






– Identificatie en authenticatie

paswoord werkomgeving of libloi + datum vandaag DD/MM/YYYY
geëncrypteerd via MD5 algoritme
1 dag geldig

Voorbeeld
–

http://lib.ua.ac.be/impala/132.lz1/d5b0e9a94460b104f3c6c2cf9985c959

Toegang – Automatische paswoordcreatie


Niet-Brocade gebruikers



Brocade gebruikers

–

–
–
–

–

aangewezen op eigen diensten
bij een gebruiker kunnen (libloi,werkomgeving) koppels ingevuld
worden
een werkstation wordt met een werkomgeving gelinkt
er is Impala meta-informatie waar voor 1 of meerdere
(libloi,werkomgeving) combinaties paswoorden kunnen
ingegeven worden
een Impala menu-entry in Brocade construeert bij activering
automatisch de juiste url

Prijsberekening 




Betaalgroepen

Een verzameling van libloi's (instellingen) die ten
opzichte van andere betaalgroepen op dezelfde manier
dienen behandeld te worden
Een instelling kan tot meerdere betaalgroepen behoren
Daarnaast zit elke instelling in haar eigen, virtuele,
groep. Dit is o.a. nodig om de prijssetting te doen tussen
werkomgevingen van dezelfde instelling

Betaling -

Tabel

Betaling 

Aanvrager en leverancier zijn gelijk
–



Prijsberekening

De prijsgegevens worden opgehaald bij meta-informatie van de
libloi

Aanvrager en leverancier zijn niet gelijk
–
–
–

–

Tot welke groepen behoort de aanvrager (n1)?
Tot welke groepen behoort de leverancier (n2)?
Dit levert n = n1 x n2 mogelijke relaties (= prijzen) op tussen de
groepen van de aanvrager en de groepen van de leverancier.
De laagste van deze n prijzen wordt in de Impala applicatie als
richtprijs voorgesteld.

Modulariteit


Impala is slechts een toepassing van het principe
–
–
–



plaats een aanvraag
verwerk die aanvraag
geef iets terug aan de aanvrager

Zelfde softwaremotor te gebruiken voor bvb.
–
–
–

magazijnbestellingen
voorstellen tot aanwerving van objecten
...

Centaur

Richard Philips
UA

kentaur
ken•taur (niet: kentau•r)
/kent’luwfr/
de (m.); -en
centaur (zie aldaar)

centaur
cen•taur (niet: centau•r)
/sent’luwfr/, /kent’luwfr/
de (m.); -en
vormvariant: kentaur
1526 ‹Lat. Centaurus ‹Gr. Kentauros

Van Dale groot woordenbooek
der Nederlandse taal

Situering (I)


Hulpmiddel bij catalografie:
–
–
–
–
–

Identificeer de gegevens in een ‘externe’
bibliografische databank
Transporteer deze gegevens over het Internet
Converteer deze gegevens volgens de eigen
catalografische regels
Pas manueel aan
Voeg specifieke gegevens toe

Situering (II)


Vergelijk met bulk upload:
–

Systemen zoals de VLACC & COB Antwerpen


–

Bronco databank





Mengvorm
Duplicatie van een bestaande databank

Centaur werkt per record
Identificatie op basis van ISBN nummer

‘Externe’ databanken


Voorwaarden:
–
–

Niet interactief doorzoekbaar op ISBN
Download moet mogelijk en robuust zijn


–



Geen ‘screen scraping’

Aandacht voor copyright problemen

Centaur werkt met:
–
–
–

Amazon
Z39.50 databanken
Brocade catalogi (OAI compliant)

Amazon (I)


Sites:
–
–
–
–



"us" : (None, "xml.amazon.com"),
"uk" : ("uk", "xml-eu.amazon.com"),
"de" : ("de", "xml-eu.amazon.com"),
"jp" : ("jp", "xml.amazon.co.jp")

Pro
–
–
–

Moderne technologie (web, Unicode, SOAP)
Images beschikbaar
Gaat verder dan catalografie

Amazon (II)


Pro
–



Verschillende taalgebieden

Contra
–
–
–

Weinig doorzichtig bestand
Povere catalografie
Weinig doorzichtige reglementering

Z39.50 (I)


Z39.50
–
–
–



Niet interactieve “volledige” catalogus
Internationale standaard
Toegang tot bibliotheekcatalogi: Oxford university,
Library of Congres, …

Pro
–
–

Grote keuze: neem een bibliotheek die aansluit bij uw
collectie
Verfijnde catalografie

Z39.50 (II)


Contra
–
–
–
–

Formaten niet uniform
Communicatie problemen
Soms niet erg professioneel: veranderende
toegangsstructuren
Erg ‘bibliotheek’ gericht, weinig ‘databank’
georiënteerd

Brocade


OAI interface
–
–
–



Werd ontwikkeld in het Unicat project
Uitgebreid met een zoekmogelijkheid op ISBN
Elke Brocade installatie komt standaard met een aantal OAI
servers

Pro
–
–

Eenvoudige Web en XML georienteerde interface
Keuze uit diverse formaten:



CATXML (databank georienteerd)
MARC21, MODS, UMODS (om bibliotheken een plezier te doen)

Brocade (II)


Pro
–



Binnen het kader van Brocade kunnen er formaten
ontwikkeld worden om gestructureerd aan
uitwisseling te doen: het spel der regelwerken

Contra
–

nihil

Centaur in Brocade


Meta informatie
–
–



Centaur
–



Centaur targets
Specificatie in het regelwerk
Toolcat applicatie

Catalografie
–
–

Specificeer het ISBN
Vraag ‘nieuwe’ record

Demonstratie

1-4000-3477-9: The No. 1 Ladies' Detective Agency
90-223-1549-5: Bevroren hart
0-387-90090-X: A Hilbert space problem book

Einde


Vragen ?

