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Agenda

• Brocade release 3.00

• Vooruitblik op release 3.10 en verder

• Institutional repositories

• Provinciaal Bibliotheek Systeem Antwerpen 



2

Brocade release 3.00
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Interface

• Krachtlijnen

- "installeerbare" interface

- meer eenvoudige (lees: minder complex)
• gebruiker

• ontwikkelaar

- meer taken door het werkstation

- voorspelbaar

- data domineert

- URLs aangepast aan moderne praktijken

- evoluerend
• "best practices"
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Interface

• Elke Brocade server komt met een CSS-
omgeving

- Standaard look-and-feel plusminus op basis van 
huidige stijl

- Eigen stijl voor Anet (reeds eerder uitgewerkt)
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Interface
• Parametriseerbare links op startscherm
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Interface

• Vermelding werkstation
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Interface

• Zoek en historiek in 1 ikoon
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Interface

• Veld herhalen
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Interface

• Foutmelding(en)
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Interface

• Sorteerbare tabellen

11

OPAC – Opstart url

• Naar een OPAC binnen de standaard desktop: 

- http://legato.cst.ua.ac.be/opac/opacua

• Naar een OPAC binnen een gespecificeerde 
desktop: 

- http://legato.cst.ua.ac.be/opac/ua/opacua

http://legato.cst.ua.ac.be/opac/opacua
http://legato.cst.ua.ac.be/opac/ua/opacua
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OPAC

• Zoekresultaat – beknopte beschrijving

- Wat tonen
• Meer dan enkel titel/auteur

• Layouthints beknopte beschrijving

• Parametriseerbaar per OPAC

- Hoe tonen  css

13
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OPAC

• Zoekresultaat – volledige beschrijving
- Alles steeds parametriseerbaar per OPAC

• Meta-informatie OPAC

• Layout hints volledige beschrijving

• PK-genres

- Logische indeling beschrijvingsblokken

- Tekst labels

- Details van plaatskenmerken meteen op eerste scherm

15
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OPAC

• Images

- Authority codes

- Plaatskenmerken
• Image bij plaatskenmerk

• Image bij genre plaatskenmerk

17

Voorbeeld image bij authority code



10

18

Voorbeeld image bij plaatskenmerk

• plaatskenmerk gekoppeld aan image
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Voorbeeld van image bij pk-genre

• Link naar image zit in genre van pk

- Inline (image wordt meteen getoond)

- Link (image wordt gepresenteerd als een 
aanklikbare link)
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Link naar een image met plattegrond

(link = onderdeel van pk-genre)
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Exemplaarinfo meteen op eerste scherm
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OPAC

• Extra-info

- Vroeger afzonderlijk per veld (titel, auteur, 
onderwerp)

- Vanaf 3.00: Extra-info button op niveau van 
volledige beschrijving

- Analyse van record 

23

OPAC

• Linking op basis van gevonden metadata

- Interne links
• Op basis van authority code 

- Onderwerp
- Auteur

• Op basis van leengedrag
- ZigZag zoeken

- Externe links
• Full text links
• Google (auteur, titel)
• SFX (issn)
• Biblion (isbn)
• zoeken.bibliotheek.be (woord)
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Extra-info

• c-loi heeft ISBN nummer

• ISBN nummer bestaat in Biblion

 Link naar Biblion wordt getoond

25

Extra-info

• Selectbox indien multiple onderwerpen, 
auteurs, ...
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Extra-info

• Link Resolver

- Record heeft ISSN

- Check bestaan van 
elektronische versie 

via een Link Resolver,

bv. SFX
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OPAC – Zig-Zag zoeken

• Tonen van gerelateerde werken op basis van 
uitleengedrag

• Berekening d.m.v. automatisch proces

• Parameter in OPAC

- minimum aantal lezers die een bepaald werk 
uitgeleend moeten hebben 

- het maximum aantal gerelateerde werken dat 
getoond moet worden.
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ZZZ: Principes

• Algoritme

- object geleend door een lezer

- titel geassocieerd met diverse lezers

- titels aan elkaar geassocieerd via hun lezers

- kracht van de associatie

• Mogelijkheden tot uitbreiding

- aanschaf door dezelfde dienst

- associaties via magazijnaanvragen

- associaties via externe bronnen (vgl. Amazon)
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OPAC

• Export
- RIS formaat
- Import in Reference Manager / EndNote / ...

• Geavanceerd zoeken
- Herschikking inputvelden

• Lanceren query vanuit URL mbv generieke URL
- Voorbeelden van gebruik: 

• Lijsten e-journals 

http://dev.anet.ua.ac.be/query/opacua/e-bio

• Link naar publ. over kunstwerk op basis van id-kunstwerk uit 
onderwerpsontsluiting (cfr. Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen)

31

Leen

• Updating lenersbestand

- watchdir toepassing voor dagelijkse verwerking van 
data

- Toepassing: dagelijkse verwerking van het personeels-
en studentenbestand van UA

• selecteer objecten op transactietype – aantallen

- resultaat =  lijst met objecten die binnen een bepaalde 
periode een aantal keer al dan niet zijn 
uitgeleend/gereserveerd/ingenomen. 

http://dev.anet.ua.ac.be/query/opacua/e-bio
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Leen – Koppeling lezers

• Lezer A is beheerder van Lezer B

• Inname / Uitleen bij “beheerder”

- Objecten in eigen bezit (Lezer A)

- Objecten in bezit van gekoppelde lezer (Lezer B)

• Desktop

- Ook hier info over gekoppelde lezers
• Persoonlijke gegevens

• Geleende werken

• Reservaties

• Verlengen

33

Leen – koppeling lezers : 
tweede manier van ingeven :

•
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Voorbeeld : scherm na uitleen

•

35

Voorbeeld : overzicht in de desktop
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Leen – Koppeling lezers

• Gebruik

- Twee records voor dezelfde persoon
• cfr A-leen in UA

• cfr. leerkrachten in OB

- Klaskaarten

- Ouders/kinderen

• Meer info

- http://legato.cst.ua.ac.be/bvv/bvv-2124.html
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Leen – Behandeling tickets

• Ticket bij plaatsen van reservatie

• Parametrisering in leensysteen

- Alle reservaties

- Net geplaatste reservatie

- Geen
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Leen – Behandeling tickets

• Verfijning parametrisering ter hoogte van werkstation

- Automatisch
• Altijd afdruk van etiket

• Knop Ticket

- Manueel
• Nooit automatisch ticket

• Knop ticket

- Geen
• Geen knop voor ticket

• Nooit een automatisch ticket

• In te stellen per scherm (inname, uitleen,reservatie)
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Desktop

• Authenticatie

- Koppeling aan institutionele LDAP-server

- Watervalsysteem (zie ook bvv-2030)
• user-id / wachtwoord in lenersrecord

• algoritme (bv. streepjescode/geboortedatum)

• externe LDAP server(s)

• Nieuwe services

- Opvragen van leenhistoriek

- Tonen van info i.v.m. blokkering lenersrecord

- Globaal overzicht leenstatus

- Document store (zie verder)

- Newsletter
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Desktop - Lenersinfo

• Pagina met volledig overzicht persoonlijke 
gegevens en leenstatus
- Alles in 1 oogopslag

• Persoonlijke gegevens

• Geleende objecten

• Reservaties

• Openstaande bedragen

- Gemakkelijk af te drukken

- Eigen data / data gekoppelde lezers

- In desktop en in Brocade
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Document Store

• Gestructureerd overzicht (folderstructuur) van 
documenten die over het netwerk verspreid staan en 
bereikbaar zijn via het http-protocol

• Filestructuur

- op basis van metainformatie 

- bestanden = url's 

• Integratie met WebDav



23

44

Document Store

• Virtueel geheel van 
- Folders

- Subfolders

- Documenten

• Functionaliteit
via browser

• Navigeren

• Raadplegen

• Integratie in de desktop

45

Document Store

• Dynamische overzichten

- Nieuwe documenten

- Recent gewijzigde documenten

- Laatst bekeken documenten

• Bijkomende features

- Bookmarks

- Zoeken op documenttype

- Zoeken op trefwoorden
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Document Store

• Integratie met WebDav
- Docstore documenten kunnen verwijzen naar files in WebDav
- docvert en pdfwriter

• Scanning van folders naar Word documenten
• Automatische conversie naar PDF
• Opslag van PDF bestanden in aparte folders
• Doelstelling

- Bewaren van info op langere termijn
- Raadpleging

• Meer info
- Document store

• http://legato.cst.ua.ac.be/bvv/bvv-2123.html

- Problematiek van bewaren van inhoud en vormgeving van administratieve 
documenten

• http://anet.ua.ac.be/desktop/anet/static/word2odf.pdf

- Problematiek van versiecontrole op administratieve documenten
• http://anet.ua.ac.be/desktop/anet/static/vcaddoc.pdf

http://legato.cst.ua.ac.be/bvv/bvv-2123.html
http://anet.ua.ac.be/desktop/anet/static/word2odf.pdf
http://anet.ua.ac.be/desktop/anet/static/vcaddoc.pdf
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Catalografie

• Excerperen van meerdelige werken

• Schaduw plaatskenmerken

• Andere wijzigingen

49

Catalografie

• Excerperen van meerdelige werken
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Catalografie
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Catalografie

• Schaduw plaatskenmerken
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Catalografie

• Schaduwgroepen samenstellen

55

Catalografie

• Verplaatsen van objecten naar schaduw
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Catalografie

• Toon schaduwkenmerken
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Catalografie

• Centaur 
- Import van c-loi uit (andere) Brocade databank

• Groepsbewerkingen
- Omzetten van uitleenparameters

• Selecties
- Selecteren van beschrijvingen, objecten én 

plaatskenmerken

- Zie BVV 2119: Structuur van o-loi en p-loi 

• Exemplaarinformatie
- Meervoudig sigillum
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Catalografie

• Catalografische controlelijsten
- Bepalen van levensduur via meta-informatie 

regelwerk

- Alle nieuwe records opgenomen in controlelijsten

• Relatie tussen auteur en authority records
- Automatisch vervangen van auteursnaam door 

authority record is mogelijk

- Automatische constructie van authority record is 
mogelijk

• MARC21 structuur
- Relatie tussen tijdschriftartikel en tijdschrift (nu 

zichtbaar bij geëxcerpeerde tijdschriften)
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Nieuwsbrieven

• Eigenschappen nieuwsbrief

- Rubrieken

- CSS stijlkenmerken

- RSS feed

• Eigenschappen nieuwsitem

- Levensduur

- Distributie via mailing list
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Desktop - Nieuwsbrieven

• Publiceren van Google Calendar gegevens

• Publiceren van gegevens takenkalender uit 
Brocade

• Meer info

- http://legato.cst.ua.ac.be/bvv/bvv-2126.html
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RSS

• Rich Site Summary of Really Simple Syndication 

• Geen echte standaard

• XML-formaat om informatie te verdelen

- meta-info zoals titels, auteurs, datums, categorieën...

- eventueel full text

• RSS reader 

- lezen en verzamelen van RSS feeds

- centraal overzicht van interessegebieden

- eventueel verdere lokale verwerking van de informatie

- RSSowl, Feedreader, ...

65

RSS

• Historiek

- 1999
• Netscape: v. 0.90 + v. 0.91

• Userland Software:  eigen v. 0.91

• Netscape stopt RSS ontwikkeling

- 2000
• Userland Software: verdere verfijning  v. 0.91

• O’Reilly: v. 1.0 gebaseerd op RDF, niet compatibel met 0.9 versies

• Userland Software: v. 0.92 (Dave Winer)

- 2002
• Dave Winer: v. 2.00, compatibel met 0.9 versies

• Harvard Law School neemt verantwoordelijkheid voor verdere ontwikkeling v. 
2.00

• Uit onvrede met die complexiteit is een nieuwe, “echte” 
standaard voorgesteld bij IETF: ATOM
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RSS
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title> Anet changelog</title>
<link> http://anet.ua.ac.be/newsletterrss.phtml?id=changelog</link>
<description> Anet changelog</description>
<lastBuildDate> Tue, 13 Feb 2007 10:30:34 GMT</lastBuildDate>
<language> nl</language>
<item>
<title> Meer dan 5000 elektronische tijdschriften</title>
<category> cdrom</category>
<author> helpdesk@lib.ua.ac.be</author>
<description> Het aanbod van elektronische tijdschriften in de online catalogus van de UA-bibliotheken werd opnieuw 

aanzienlijk uitgebreid. Gebruikers hebben voortaan ook toegang tot 658 tijdschriften van Blackwell Publishing en 3.755 
tijdschriften van EBSCO HOST. De lezer moet er wel mee rekening houden dat EBSCO HOST de recente nummers van 
vele tijdschriften niet beschikbaar stelt (window regeling ter bescherming van de papieren editie). Samen met de titels die 
al eerder in de catalogus werden opgenomen o.a. de 1.700 Elsevier-titels heeft de lezer nu toegang tot ca. 5.500 
elektronische tijdschriften. Deze tijdschriften zijn eveneens raadpleegbaar via de pagina van de e-tijdschriften van de UA-
bibliotheken 

</description>
<pubDate> Mon, 22 Jan 2007 15:13:35 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
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Firefox live bookmarks
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68Thunderbird RSS account
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Google Reader
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Agrippa

• Registratie archiefaanwinsten

- Registratie van binnenkomende 
archieven/archiefcollecties

- Archiefvormer (relatie met ISAAR)

- Verwerving (relatie met ISAAR)

- Datering (begin/einde)
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Agrippa

• Archiefaanwinsten

- Diverse annotaties
• Omvang

• Fysieke kenmerken

• Ordening

- Verwijzing naar begeleidende e-documenten
• Inventaris

• Contract/Overeenkomst
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Agrippa

• Invoer op 

- Server op AMVC-Letterenhuis

- Synchronisatie met authority data van Agrippa1

73

Agrippa

• ISAD-module

- opstellen van goede archiefschema’s

- in overleg met AMVC-Letterenhuis

- rekening houden met eigen karakter van AMVC-
Letterenhuis
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Agrippa

• Beschrijvingsschema’s materiaaltypes

• Ingehuurde expertise I. Rotthier
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URLchecker

• In Anet catalogus: ca. 30.000 URLs
• Geldigheid van URLs

- bereikbaarheid
• succesvolle afhandeling op http-niveau

- relevantie van de opgehaalde data
• gedefinieerde testen t.h.v. url-type

- urltype: ebsco_bsp (Ebsco Business Source Premier)
- patroon: 

http://search.epnet.com/direct.asp?db=buh&jn=%22<value>%22&scope=site
- datatesten

» ‘International Affairs’ moet voorkomen in 
http://search.epnet.com/direct.asp?db=buh&jn=%22INA%22&scope=site

» ‘Your request cannot be completed’ mag nooit voorkomen

• locatie van waaruit gecheckt wordt

77

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00229999
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URLchecker

• Onderdelen

- Collecties

- Sets

- Jobs

• Taken

- Verzamelen

- Controleren

- Rapporteren

79

URLchecker

• URL collectie
- Omschrijving van het framewerk voor verzamelen 

van data

- Voorbeeld: framewerk voor verzamelen 
catalografische records

• toegangscode

• lidmaatschap

• regelwerk

• start-loi

- Wordt vastgelegd door systeemteam
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URLchecker

• URL set

- Concrete invulling van een URL collectie
• Welke toegangscodes

• Welke lidmaatschappen

• Welk regelwerk

• Welke start-loi

81

URLchecker

• URL job

- Concrete uitvoering van een URL set
• verzameling op server 

- groepering in 1 of meer subsets

- resultaat = collectie.xml

- bevat urls, context, keywords

• check op server of pc 
- vertrekkend van collectie.xml

- check van alle of gespecificeerde subsets

- resultaat = check.xml

• rapportering op server
- vertrekkend van check.xml

- resultaat = report.html per subset

- Meer info
• http://legato.cst.ua.ac.be/bvv/bvv-2125.html
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Infrastructuur

• OBA: Van 2 servers naar 1 server

• UA netwerk

- Doorvoersnelheid wordt verhoogd

- Redundantie routers, switches, firewalls



43

84

Backup (1)

• Nieuwe centrale backup server: cap = 3TB

• Backup procedure: 3 fazen

- Lokaal: server niet beschikbaar

- Backup naar centrale backupserver

- Backup naar 2e backupserver

• Rotatie systeem

85

Backup (2)

• Wat is verbeterd ?

- Downtime ingekort

- Doorvoersnelheid verhoogd

- Automatisch doorsturen naar 2e backup server

• Wat staat er nog op stapel ?

- Downtime nog verder inkorten

- Introductie van SVN
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Release 3.10

• Timing

- Oktober 2007

• Agrippa

- Release 3.10 (10/2007): ISAD

- Release 3.20 (02/2008): Objectbeschrijvingen

- Release 3.30 (09/2008): Conversie + start Agrippa2

• Drukwerk

- Meer flexibel

- Vaste en variabele info in 1 sjabloon

- OpenOffice

87

Release 3.10

• Conversiesoftware

- Nieuwe toepassing

- VLACC updating

- Antilope updating

• Ontsluiten van de databank via andere interfaces
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Andere zoekinterfaces op Brocade

• Googlen in Brocade

- Anetdag vorig jaar

- "Proof of concept"

- Reeds in gebruik

• Volwaardige functionaliteit in Brocade 3.10

89

Principes

• Indexstructuur

- binnen Brocade werd een uiterst krachtige 
indexstructuur ontwikkeld

• kennis van de aard van de index

• gebruik van authority controle

• uniforme indexstructuren voor bibliografische 
beschrijvingen, eindgebruikers, menu ingangen

- Echter ...
• beperkte zoekoperatoren

• weinig directe interface 
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Plan

• Schema:

- Brocade gegevens
• Indexen

- XML bestanden

» Lucene

» Aquabrowser

» Zebra (Z39.50 search engine)

» Xapian

» JXTA Search

91

Aandachtspunten

• Incrementele aanpassingen

- niet steeds de ganse databank converteren

- noteren van veranderingen in de indexstructuur

• Beperken van de aangereikte indexen

- 1 beschrijving = 200 indexen (zonder ac)

- 1 beschrijving = 2000 indexen (met ac)

- probleem van "broader terms" in de 
onderwerpsontsluiting
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SRW/U

• SRW: Search and Retrieve Web Service
- XML messages
- Simple Object Access Protocol (SOAP)
- HTTP Post

• SRU: Search and Retrieve URL Service
- Request parameters in URL syntax
- HTTP Get

93

SRW/U Request

•String Query

•Integer StartRecord

•Integer MaximumRecords

•String RecordSchema
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<searchRetrieveRequest>
<version>1.1</version>
<query>dc.title all "Harry Potter"</query>
<maximumRecords>1</maximumRecords>
<startRecord>1</startrecord>
<recordSchema>dc</recordSchema>

</searchRetrieveRequest>

95

SRW/U Response

• String ResultSetReference

- ResultSetName

- ResultSetTimeToLive

• Integer TotalHits

• Records

• Status (Status Code & Diagnostic)
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<searchRetrieveResponse>
<version>1.1</version>
<numberOfRecords>10</numberOfRecords>
<records>
<record>
<recordSchema>info:srw/schema/1/dc-

v1.1</recordSchema>
<recordData>
<dc:record>
<dc:title>Harry Potter</dc:title>

</dc:record>
</recordData>

</record>
</records>

</searchRetrieveResponse>
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SRU: Overzicht

• Requests via HTTP GET

• Standaard URL syntax

• Response is XML met records

searchRetrieveRequest in SRU:

http://brio.cst.ua.ac.be/srw/search/ua?query=dc.contributor=b
astiaenssen&operation=searchRetrieve&maximumRecords=1
0&startRecord=1

http://brio.cst.ua.ac.be/srw/search/ua?query=dc.contributor=bastiaenssen&operation=searchRetrieve&maximumRecords=10&startRecord=1
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CQL: Common Query Language

• Booleaanse & Prox Operatoren
• And, Not

• <, >,<=,>=

• Index Sets & Indexes

• Truncatie Karakters * #  & ?

• Voorbeeld:

dc.title=“harry potter”

bib1.isbn=123-456-78x

99

SRU: Pro's

• Web-toegang tot databank en repository

• Search & retrieve gebaseerd op standaards

- Standaards zijn vrij beschikbaar

- Open source

• XML = herbruikbaar en converteerbaar

- Web presentatie: XML + XSLT = HTML 

• http://brio.cst.ua.ac.be/srw/search/ua

http://brio.cst.ua.ac.be/srw/search/ua
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Institutional repository

• Doelstelling
- Wetenschappelijke output van een instelling

• Opslaan (archiveren)

• Distribueren (open access)

- Diverse vormen van wetenschappelijke output
• Pre-prints

• Post-prints

• Thesissen

• Rapporten

• Cursussen

• Leerobjecten

101

Institutional repository

• Lokale infrastructuur

- Submission van e-content
• Door de auteur (self-archiving)

• Al of niet met kwaliteitscontrole

• Metadata

• Digitale objecten (pdf’s)



52

102

Institutional repository

• Lokale infrastructuur

- Search engine
• Zoeken naar publicaties aanwezig binnen de lokale 

repository

• Overzichten

- Faculteit/Vakgroep/Individu

- Zoeken
• Via ingebouwde interface

• Via externe interfaces SRU/SRW

103

Institutional repository

• Bovenlokaal platform

- Uitwisseling van metadata 

- Harvesting door service providers op basis van 
OAI-PMH
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UA

UGent

VUB

UHasselt

KU Leuven

OAI harvest

Portal

data providersservice providers

Search/retrieve

Indexering

OAI harvest

Portal

Search/retrieve

Indexering

105

Institutional repository

• Voorbeelden van portals
- Algemeen

• OAIster
• http://oaister.umdl.umich.edu

- Onderwerpsgebaseerd
• RePEc (Research Papers in Economics)
• http://repec.org/

- Geografisch gebaseerd
• DARENet (Nederland)
• http://www.darenet.nl/

- Gebaseerd op type van publicatie
• DOKS (Eindwerken Hogescholen Vlaanderen)
• http://www.doks.be

http://oaister.umdl.umich.edu/
http://repec.org/
http://www.darenet.nl/
http://www.doks.be/
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Institutional repository

• Model van gedeelde verantwoordelijkheden

- Lokale archivering

- Internationale verspreiding

• Open Access

- Free online access to digital scholarly material
• OA via self archiving via IR

• OA via publicatie in open access journals (bv. Biomed Central)

- Alternatief model t.o.v. traditionele wetenschappelijke 
tijdschriften

• vrijer

• sneller

107

Institutional repository

• Traditionele peer reviewed journals

- 92% laten nu meestal een of andere vorm van self 
archiving toe

- http://romeo.eprints.org/

postprint toegelaten

preprint toegelaten

geen van beiden
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Institutional repository

• Driver
- Digital Repositories Infrastructure Vision for 

European Research

- one large-scale virtual content resource to be 
created to access and integrate individual 
repositories 

- http://www.driver-repository.eu/

- Belgische poot:
• UGent

• http://www.driver-repository.be/

109

Institutional repository

• IR en UA
- Installatie van DSpace t.b.v. UA

- http://brio.cst.ua.ac.be/ua/
• Doelstelling

- Submission door auteur
- Validering door bibliotheek
- OAI-target
- SRU/SRW

• Continuiteit met verleden
- Academische bibliografie
- Beheer van auteurs in authority file
- Uitwisseling met Brocade

http://www.driver-repository.eu/
http://www.driver-repository.be/
http://brio.cst.ua.ac.be/ua/
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Institutional repository

• IR en Anet

- Associatie UA

- Afstudeerwerken


