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1. Algemeen

Bij de oprichting van de Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica is besloten dat het Samenwerkingsverband Koninklijke
Bibliotheek en Universiteitsbibliotheken Pica met gewijzigde
doelstelling zou blijven voortbestaan. Daartoe diende de samenwerkingsovereenkomst van 22 december 1969 aan de nieuwe omstandigheden
te worden aangepast. Nadat in begin 1987 overeenstemming was bereikt
tussen de bibliothecarissen van de samenwerkende instellingen over
een nieuwe overeenkomst, is deze enige maanden later ook goedgekeurd
door de Colleges van Bestuur van de betreffende universiteiten en
het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek. De
nieuwe overeenkomst is op 21 januari 1988 namens de volgende
instellingen ondertekend:
-

Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
Rijksuniversiteit te Leiden
Rijksuniversiteit te Groningen
Katholieke Universiteit te Nijmegen
Erasmus Universiteit te Rotterdam
Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht
Universiteit Twente te Enschede
Vrije Universiteit te Amsterdam

De doelstelling van het hernieuwde Samenwerkingsverband is samen te
werken bij onderzoek naar de toepassing van geautomatiseerde informatiesystemen in bibliotheken, terwijl het tevens zoveel als nodig
blijkt fungeert als het orgaan, waarin de bibliothecarissen van dP.
Koninklijke Bibliotheek en universiteitsbibliotheken overleg voeren
over zaken in verband met activiteiten van de Stichting Pica, met
name de activiteiten die deze bibliotheken betreffen.
Bij de oprichting van de Stichting was tevens besloten om de
ontwikkeling van een eigen personeelsbeleid, tot uitdrukking komend
in een overgang van personeelsleden van een dienstverband bij de
Rijksuniversiteit Leiden of de Koninklijke Bibliotheek naar een
dienstverband bij de Stichting, tot na de oprichting van de
Stichting uit te stellen. In 1987 is de overgang van het grootste
deel van het personeel naar een dienstverband bij de Stichting gerealiseerd.
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In het activiteitenplan voor 1987, gepubliceerd in Pica-Mededelingen
van december 1986, werd aangekondigd dat twee aspecten bij de verdere ontwikkeling van systemen en systeemdelen binnen het Pica-netwerk grote aandacht zouden krijgen: integratie en systeemefficientie. Op beide terreinen zijn zowel op het gebied van softwareontwikkeling als op dat van datacommunicatie goede vorderingen te
melden.
De financiele positie van de Stichting ontwikkelde zich dusdanig dat
uitvoering van het beleid kon plaatsvinden om zonder verhoging van
de bijdragen en tarieven de dienstverlening aan bibliotheken te
continueren. Draagvlakverbreding werd gerealiseerd door uitbreiding
van het aantal participanten van zowel centrale als locale faciliteiten en door uitbreiding van het aanbod van diensten en produkten .
Zelfs kon besloten worden tot een bescheiden verlaging van de tarieven over te gaan. Omdat bleek dat het tot dusver gehanteerde
systeem van entreegelden, waarmee nieuwe participanten zich "inkochten" in de programmatuur, draagvlakverbreding in de weg stond,
zijn de entreegelden afgeschaft.
Tevens werd besloten om overschotten in de jaarlijkse exploitatierekening gedeeltelijk terug te ploegen naar de participerende
instellingen via de instelling van een fonds voor inhoudelijke samenwerking. Een programma voor deze samenwerking wordt in 1988
voorbereid.
Naar aanleiding van het overlijden op 7 april 1987 van Mr J . R. de
Groot, jarenlang voorzitter van Pica en met Dr C. Reedijk oprichter
van de Stichting, besloot het bestuur zijn gedachtenis levendig te
houden door de instelling van een Mr J.R . de Groot-fonds. Dit fonds
heeft tot doel de deskundigheid op het gebied van de bibliotheekautomatisering te bevorderen door (aankomende) medewerk(st)ers van bibliotheken en documentatie-instellingen in staat te stellen kennis
te nemen van internationale ontwikkelingen op dit terrein. Jaarlijks
zullen maximaal twee studiereizen door een onafhankelijke jury worden toegewezen.
Op het eind van het verslagjaar werd de problematiek van de huisvesting van de centrale Pica-organisatie in de Koninklijke Bibliotheek urgent. Op korte termijn werd onderzoek gedaan naar ee n alternatieve huisvesting, die begin 1988 gevonden werd door samen met
BAZIS een eigen pand te doen bouwen in Leiden.
Evenals in 1986 verliep het bestuurlijk overleg met het Samenwerkingsverband NCC moeizaam. Verschil van interpretatie over de tuss e n
NCC en Pica gesloten overeenkomst was daarvan de oorzaak. Toen de
standpunten in de loop van het jaar steeds verder uiteen leken te
lopen, besloot het bestuur van Pica zijn standpunt duidelijk naar
buiten te moeten brengen door publikatie van de Beleidsnotitie interbibliothecair leenverkeer. Hierover is aan velerlei instanties
commentaar gevraagd, terwijl het tevens onderwerp van bestuurlijk
overleg is geworden met het Algemeen Bestuurscollege van de
Koninklijke Bibliotheek en de Colleges van Bestuur van de Technische
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Universiteit Delft en de Landbouw Universiteit Wageningen. De publikatie van een duidelijk standpunt heeft weliswaar tot enige commotie geleid, maar is er tevens oorzaak van dat naar verwachting in
1988 over de problematiek duidelijkheid zal ontstaan .
In 1987 zijn zes nieuwe deelnemers tot het GGC-systeem toegetreden .
Het betreft de bibliotheken van de Koninklijke Militaire Academie
(KMA) en van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), van de
Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen, de Openb are Bibliotheek
Hoogezand/Sappemeer, de nieuwe lerarenopleiding Ubbo Emmius te Groningen, de Hogeschool Interstudie en het NBBI te Den Haag.
De KMA en het KIM hebben besloten om naast volledige deelname in het
GGC, gebruik te maken van het Locaal Bibliotheek Systeem. Beide
instellingen maken gebruik van hetzelfde locale bestand, hetgeen
gezien de afstand tussen beide instellingen (Breda - Den Helder)
uniek is.
Tevens heeft de Landelijke Bibliotheekcentrale in 1987 besloten deel
te gaan nemen in het Locaal Bibliotheek Systeem .
De Katholieke Universiteit Nijmegen is in 1987 overgegaan tot gebruik van het nieuwe Acquisitiesysteem en van de Online Publiekscatalogus.
In oktober werd de nieuwe versie van het Acquisitiesysteem opgeleverd.
Het ORS-systeem werd met een aantal databanken uitgebreid
(NBLC/VAKBIB, NESTOR, BNTL, STCN) . Verwacht mag worden dat hierdoor
het gebruik in 1988 verder zal toenemen.
Op het terrein van personal computertoepassingen zijn in 1987 de
Micro-OPC- en Picaterm-software opgeleverd . Door middel van een
mailing zijn beide pakketten als proefzending aan de deelnemende bibliotheken toegezonden. Tevens is in 1987 besloten om grote instellingen door middel van een "site-licence", een abonnement op de PCsoftware, de mogelijkheid te bieden om ten behoeve van gebruik binnen de eigen instelling onbeperkt kopieen van de software te maken .
In 1987 heeft Pica aan diverse projecten deelgenomen. Vermelding
verdient de ontwikkeling van een CD-ROM van Nederlandse Referentiebestanden in samenwerking met de Landelijke Bibliotheekcentrale en
het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum . Daarnaast is in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek het beeldplaat-project
gerealiseerd.
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2. Produkt:ie

Geaeenschappelijk Geaut:omat:iseerd Cat:alogiseersyst:ee• (GGC)
In 1987 is de databank van het GGC met: 749.917 titels gegroeid tot
een totaal van 4.346.717. Het aantal gecatalogiseerde publikaties
(dat wil zeggen het aantal malen dat bezitskenmerken op exemplaarniveau zijn toegevoegd) bedraagt 983.158.
In tabel 1 is deze groei weergegeven waarbij een vergelijking is
gemaakt met de stand van zaken per eind 1985 en 1986.

Tabel 1: Groei van de dat:abank naar herkoast: van tit:els.
Bron
BNB
(vanaf 1975)

I 31-12-1985

%

305.935

10,2

427.505

14,2

929.890

31

Deutsche Bibliographie
(vanaf 1987)
Offline inv.
253.015
(div. instellingen)
Online Invoerll.090.614

0

OCLC

I 31-12-1986

I 319.792
I
I 427.505
I
11.073.895
I

(1960-1978)

LC
(vanaf 1978)

Totaal

%

I 31-12-1987

%

------------------,-----------------1-----------------

1--------13.006.959

I
I
I 386.070
I
I
11.389.538

8,9 I 340.080
I
11,9 I 427.505
I
29,9 11.154.497
I
73. 202
O
I
I
I
10,7 I 621.600
I
I
38,6 ll.730.197

1----------

1-------- -

I

8,4

36,2
100

13.596.800

100

14.346.717

7,8

9,8
26,6
1, 7

14,3

39,8
100

In Tabel 2 is vervolgens de verdeling aangegeven van het aantal in
1987 gecatalogiseerde publikaties, uitgesplitst naar type instelling. Het totale ontleningspercentage lag in 1987 voor alle gecatalogiseerde publikaties op 80% (in 1985: 79,5%, en in 1986: 80,5%).
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Tabel 2 : Aantal gecatalogiseerde publikaties

1986

1987

KB en
universiteitsbibliotheken

459 . 087

484.883

Openbare en
WSF-bibliotheken en NBLC

308.414

362 .34 7

Nederlandse Bibliografie

39.737

58.422

Overige bibliotheken
en instellingen

72 .74 0

77.506

379 .7 05

983.158

Totaal

Bij een aantal instellingen heeft omvangrijke retrospectieve verwerking van materiaal plaatsgevonden, met name bij de UB Groningen
en de PB Friesland. Door conversie van bestaande databanken zijn
165.309 titels van het NBLC (DOTA), 17.381 titels van de CTC Delft
en 28 .330 titels van de Nederlandse Blindenbibliotheek aan het bestand toegevoegd. De excessieve toename van de Nederlandse
Bibliografie houdt verband met de produktie van de
cumulatie 1981 - 1985.
In 1987 zijn 13.461.659 titels uitgevoerd voor verschillende toepassingen (in 1985: 12.576.792 en in 1986: 18.568.827; de piek in
1986 had te maken met de implementatie in dat jaar van een groot
aantal online publiekscatalogi).
In 1987 kende het systeem een gemiddeld beschikbaarheidspercentage
van 99,2%, gemeten over een geplande beschikbaarheid van 62 uren per
week.
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In Tabel 3 is de groei van het gemiddeld aantal online transacties
per dag over 1987 uitgezet. Een transactie is gedefinieerd als een
online interactie van de gebruiker met het systeem die plaatsvindt
wanneer de ENTER-toets wordt ingedrukt. In de Pica-systemen komt dit
overeen met een schermwisseling.
In december 1987 werd een piek-belasting van 109.235 transacties per
dag gemeten. In vergelijking met 1986 (92.016) kan van een groei van
globaal 20% gesproken warden.

Tabel 3: GeMiddeld aantal onl i ne transacties GGC 1987
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Nederlandse Centrale Catalogus en Interbibliothecair Leenverkeer
(NCC/IBL)

Op het NCC/IBL-systeem waren per 31 december 1987 198 instellingen
aangesloten (in 1986: 178). Het NCC/IBL-systeem was nog uitsluitend
beschikbaar voor het interbibliothecair leenverkeer van tijdschriften. Er werden 417.678 zoekacties uitgevoerd met een of meer treffers als resultaat, waarbij 262.447 interbibliothecaire leenaanvragen werden ingediend, hetgeen een ratio opleverde van 1.59 zoekacties per aanvraag (in 1986: 364.507 zoekacties t.b.v. 229.182
aanvragen met een ratio van 1.59 zoekacties per aanvraag).
Bij de start van het NCC/IBL-systeem voor tijdschriften in 1982 was
een ratio van 2 voorzien. Het is opmerkelijk <lat ook bij een toename
van het gebruik de ratio zowel in 1986 als in 1987 exact hetzelfde
is gebleven.
Voor overige informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat door
het Samenwerkingsverband NCC over de verslagperiode wordt uitgebracht.

Online Retrieval Systeem (ORS)

Op het Online Retrieval Systeem waren per 31 december 1987 135
instellingen aangesloten (in 1986: 136) voor raadpleging van de bestanden TACO, GLIN, AVM en voor proef op BNTL, NESTOR, STCN en VAKBIB. Het gebruik was hoofdzakelijk gericht op het TACO-bestand van
het NBLC. Getracht wordt met promotionele acties en uitbreiding van
het aantal bestanden in 1988 een betere spreiding van het gebruik te
bereiken en nieuwe gebruikers aan te trekken. In totaal zijn 54.272
zoekacties uitgevoerd binnen een totale aansluittijd van 255.884
minuten (in 1986: 33.556 zoekacties in 122.832 minuten). Daarbij
moet echter warden aangetekend dat in 1986 het gebruik voor een
grater dee! gratis was dan in 1987.
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Tabel 4 laat het gebruik van ORS in 1987 zien, onderscheiden naar de
verschillende bestanden.
Tabel 4: ORS in 1987
zoekacties

present a tie

AVM
BNTL*
VAKBIB*
STCN*
NESTOR*

45632
1727
1776
1926
2226
534
451

95336
2363
3822
5721
7914
913
546

219711
5558
5933
9504
11218
1920
2040

TOTAAL 1987

54272

116615

255884

TACO
GLIN

aangesloten tijd in min.

* Beschikbaar gedurende beperkte periode voor proefproduktie.
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3. Ontwikkeling

In het activiteitenplan voor 1987 is aangekondigd dat gedurende dit
jaar, naast nieuwe toepassingen, de ontwikkelingen in het teken
zouden staan van integratie en systeemefficientie.
De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van systeemintegratie is
de overgang geweest eind 1987 van het NCC/IBL-systeem voor
tijdschriften, dat nog draaide op PDP-apparatuur, naar de centrale
TANDEM-configuratie. Hoewel de conversie technisch succesvol was, is
het niet mogelijk gebleken het vernieuwde systeem aan de gebruikers
aan te bieden. Overeenstemming hierover zal in 1988 worden bereikt
met het Samenwerkingsverband NCC.
Bij deze integratie is als uitgangspunt gekozen voor een zoveel mogelijk gemeenschappelijk gebruik van titel- en indexdatabases voor
zowel GGC als NCC/IBL-systeem.
Met betrekking tot de systeemefficientie van het GGC is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de systeembelasting en efficiency van de
applicatiesoftware. Dit heeft tot een aantal verbeteringen aanleiding gegeven. Op grond hiervan is bij gelijkblijvende respons een
aanzienlijke toename van transactie-belasting mogelijk gebleken.
In 1987 heeft de afronding plaatsgevonden van de programmatuurontwikkeling ten behoeve van het vernieuwde acquisitiesysteem.
Daarmee waren alle voor het locale bibliotheeksysteem geplande
functies volledig beschikbaar. Tegelijkertijd heeft in het kader van
het Picalink-project integratie plaatsgevonden van de acquisitiemodule in LBS met de catalogiseerfaciliteiten van de centrale Picasystemen, op basis van een operationele OSI-koppeling die via
SURFnet gelmplementeerd werd.
Wat betreft de locale bibliotheeksystemen is in de tweede helft van
1987 begonnen met de conversie van de programmatuur van de
verschillende systeemonderdelen naar implementatie op VAX-apparatuur, welke na overleg met de leverancier van de systeemsoftware
(BAZIS te Leiden) geselecteerd was als vervangende apparatuur voor
de tot dusverre gebruikte PDP-computers. Deze conversie wordt medio
1988 afgerond.
Tenslotte dienen de volgende ontwikkelingen kort te worden vermelrl:
1. Ter vervanging van de zg. Pica-telexfunctie is een 'electronic
mail'-voorziening, Picamail, opgeleverd, waarmee gebruikers vanaf
een beeldscherm berichten naar elkaar kunnen sturen. De functie
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kan in principe gebruikt worden door alle systeemgebruikers, niet
alleen door die van het GGC .
2 . Ten behoeve van de gebruikers is een beheersfunctie ontwikkeld,
waarmee deze zelf de verschillende bevoegdheden met betrekking
tot het systeem kunnen instellen en beheren.
3. Ten behoeve van de beheersbaarheid van de administratie vanwege
het groeiend gebruik is een geautomatiseerd accounting- en factureringssysteem ontwikkeld .
4. In het kader van de verbetering van faciliteiten voor retrospectieve catalogisering is programmatuur ontwikkeld voor gesignaleerde retrotitels met een minimum-kwaliteitsnorm (zg. B-titels)
en voor gebruik van de OCLC-databank als secundair bestand.
5. In de OPC zijn enkele functionele verbeteringen aangebracht, m.n.
de mogelijkheid tot taalkeuze tussen Engels en Nederlands bij het
zoeken, de mogelijkheid om op meer woorden tegelijk te zoeken in
de menuversie en het opvragen van leeninformatie.
6. Voor het ORS-systeem is de menuversie naast de reeds beschikbare
commandoversie opgeleverd .
7. Er hebben ontwikkelinspanningen plaatsgevonden in het kader van
het uitgeversproject, het beeldplaatproject, het CD-ROM-experiment. Hierop wordt elders in <lit verslag ingegaan.
8 . Het PC/PALS-systeem van Unisys is beschikbaar gekomen voor kleine(re) bibliotheken, waarbij aansluiting op het Pica-netwerk gerealiseerd is.
9. Ten aanzien van offline uitvoer is een ingrijpende w13z1g1ng van
de programmatuur in uitvoering die betrekking heeft op een algehele herziening, waarbij een groot aantal functionele uitbreidingen ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek, het NBLC e n d e
BNTL gerealiseerd worden.
Dit geheel vernieuwde uitvoersysteem zal na een periode van uitgebreide schaduwproduktie naar verwachting begin 1988 in gebruik
worden genomen.

10. Het project Intelligent Bibliografisch Werkstation (IBW) <lat met
ondersteuning van het Ministerie van O & W gerealiseerd wordt,
heeft in 1987 goede voortgang geboekt en zal op korte termijn
worden afgerond. Tesamen met de nieuwe clustercontroller, die
door INCAA B.V. in opdracht van Pica ontwikkeld wordt, zal het
IBW de flexibiliteit en de mogelijkheden van het Pica-X25-netwerk
vergroten .
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4. Dataco-unicatie en netwerkvorming

Nadat in 1986 een aanvang was gemaakt met een project ter realisering van een landelijk computer-computer-netwerk voor de uitwisseling van bibliotheekgegevens, het zg. Picalink-project, heeft in
1987 implementatie plaatsgevonden met zes instellingen voor online
verbinding van de nieuwe acquisitiefunctie met het GGC. Dit betreft
instellingen die beschikken over een Pica Locaal Bibliotheek Systeem: de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Katholieke Universiteit Brabant, de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Limburg.
•
De Picalink-programmatuur ontwikkeld door ALS en GEAC voor de Gemeentebibliotheek Rotterdam en de Rijksuniversiteit Utrecht wordt in
het eerste kwartaal van 1988 voor testdoeleinden opgeleverd.
Het Picalink-netwerk is gebaseerd op het door de Internationale
Standaards Organisatie (ISO) vastgelegde model voor Interconnectie
van Open Systemen (OSI). Als vertegenwoordiger van Nederland heeft
Pica zitting in een werkgroep van ISO, die tot taak heeft communicatie-protocollen op te stellen op het gebied van automatisering van
documentatie (TC46/SC4/WG4). Het intensieve overleg in <lit verband
heeft zowel het Picalink-project als de internationale standaardisering bevorderd en heeft er toe geleid <lat Pica een van de eerste
OSI-koppelingen voor bibliografische toepassingen ter wereld heeft.
In opdracht van de EEG heeft Pica voorts onderzoek gedaan naar de
technische mogelijkheden om geautomatiseerde bibliotheeksystemen aan
elkaar te koppelen in een op OSI gebaseerd netwerk.
Pica zal in het begin van 1988 een concept-advies uitbrengen ten
behoeve van informeel overleg tussen EEG-deskundigen en geinteresseerden uit de bibliotheekwereld waarin de volgende punten aan de
orde dienen te komen:
- de betekenis van OSI voor geavanceerde voor het publiek toegankelijke netwerken
- een overzicht van bibliotheektoepassingen waarvoor OSI tot nut kan
z~n
- evaluatie van de belangrijkste OSI-projecten en een beschrijving
van de ervaringen die men tot dusverre met bibliotheeknetwerken
heeft opgedaan (t.w.: LSP, Pica, Bibnett, enz).
- een bruikbare definitie van een specifieke OSI-applicatielaag ten
behoeve van bibliotheektoepassingen, die in de discussie kan worden ingebracht, waarin:

17

specificaties van services
specificaties van protocollen
de relatie met de OSI-lagen 4, 5 en met name 6
vereisten voor draadloze verbinding en overzenden
- opties voor en implicaties van standaardisatie op EEG-niveau
- aanbevelingen voor voortzetting van de werkzaamheden.
Het advies is opgesteld in samenwerking met mevrouw Liv Holm (BRODD,
Oslo) en Morten Hein (Ministerie van Cultuur, Directoraat Openbare
Bibliotheken, Kopenhagen).
In december 1987 is Pica door het bestuur van de Stichting SURF erkend als centrum voor specialistische dienstverlening op het gebied
van de bibliotheekautomatisering/catalogisering.
Een centrum voor specialistische dienstverlening binnen de SURF-organisatie is een centrum, verbonden aan SURFnet, dat in staat is tot
infrastructurele dienstverlening van bijzondere aard op het gebied
van de informatietechnologie.
Hieraan voorafgaand werd een proefaansluiting gerealiseerd van het
centrale Pica-catalogiseersysteem met de Universiteitsbibliotheek
Groningen via SURFnet teneinde een mogelijke overgang van datacommunicatie via PTT-huurlijnen naar SURFnet te evalueren. Uit de proef
bleek dat de resultaten via SURFnet vergelijkbaar waren, maar dat de
storingsgevoeligheid groter was. Verder onderzoek en evaluatie zal
in 1988 naar verwachting plaatsvinden.
Voor de datacommunicatieverbindingen met de Pica-computers is naast
de mogelijkheid van aansluiting via vaste huurlijnen en kieslijnen
definitief de aansluiting via DATANET-1 gerealiseerd .
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S. Begeleiding van gebruikers, voorlichting en publiciteit

Naar aanleiding van het in 1986 gehouden gebruikersonderzoek betreffende het GGC zijn de dagelijkse werkzaamheden ter begeleiding
van gebruikers van de diverse systemen op een andere wijze georganiseerd.
Centraal hierbij stond de aanwijzing van Pica-medewerkers als specifieke contactpersoon voor alle vormen van dienstverlening per
participerende GGC-instelling . Deze andere benadering begint geleidelijk zijn vruchten af te werpen.
Op 16 januari 1987 is in samenwerking met de HBO-raad een informatiemiddag gehouden voor hogeschoolbibliotheken onder de titel 'Hogescholen en bibliotheekautomatisering'. De lezingen zijn in de loop
van het jaar in Pica-Mededelingen gepubliceerd.
Aan het door Pica georganiseerde cursus- en introductieprogramma
namen in 1987 een groot aantal belangstellenden deel. Opvallend is
dat deze belangstelling sterk is toegenomen en dat voor elke aangeboden cursus volledig werd ingetekend.
Gedurende het jaar heeft Pica aan een groot aantal manifestaties en
conferenties deelgenomen door middel van lezingen en demonstraties.
In de GGC- en LBS-Gebruikersraden heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden over specificaties, prioriteitsstellingen bij de ontwikkelingen en problemen van allerlei aard met betrekking tot het gebruik
van beide systemen. Op het eind van het jaar is een ORS-Gebruikersraad ingesteld voor afstemming met de diverse databankleveranciers. Ten behoeve van de diverse gebruikersraden zijn een aantal
commissies, bestaande uit medewerkers van diverse instellingen, actief geweest. Deze hebben onder meer geadviseerd over inhoudelijke
catalogiseertoepassingen, over thesaurering en over financiele administratie in het acquisitiesysteem.
Op het gebied van de inhoudelijke samenwerking tussen bibliotheken
zijn twee commissies van belang geweest, waarin Pica participeerde.
In samenwerking met FOBID zijn regels voor vereenvoudigd catalogiseren voorbereid. In samenwerking met UKB is een eerste concept van
een globale basisclassificatie voor onderwerpsontsluiting en
coordinatie van de collectievorming opgesteld . Van beide commissies
mogen in 1988 definitieve resultaten verwacht worden.
Ter voorbereiding van een definitieve regeling voor het gebruik van
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de OCLC-databank als secundaire bron voor retrospectieve catalogisering is een experiment uitgevoerd met verschillende bibliotheken.
De conclusie van <lit experiment was <lat het ontleningspercentage bij
retroconversie aanzienlijk kon warden verhoogd. Hiernaast is - op
aanvankelijk experimentele basis - de beschikbaarstelling van
Duitstalige titels in het GGC aanzienlijk verbeterd door het maandelijks inlezen van de Deutsche Bibliographie, die in UNIMARC-formaat wordt aangeleverd door de Deutsche Bibliothek.
In samenwerking met het NBLC en de LBC is onder auspicien van het
NBBI een onderzoek voorbereid naar het gebruik van bibliografische
bestanden op CD-ROM bij bibliotheken, hetgeen geresulteerd heeft in
een CD-ROM met een groat aantal referentiebestanden, afkomstig uit
de Pica-databank. Deze zijn tesamen met de benodigde afspeelapparatuur onder SO bibliotheken verspreid. Ter afronding van <lit project
zal in 1988 tesamen met de betrokken bibliotheken een evaluatie van
<lit produkt en zijn toekomstige mogelijkheden en waarde voor Nederlandse bibliotheken plaatsvinden.
Van Pica-Mededelingen werden vijf afleveringen in een oplage van
1.000 verspreid.
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6. Personeel

Op 31 december 1987 waren 48 medewerk(st)ers (35 mannen en 13 vrouwen) in dienst van het Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica
(per 31 december 1986: 46). Aan 2 medewerkers werd eervol ontslag
verleend, 4 nieuwe medewerkers werden aangesteld.
Overeenkomstig de besluitvorming bij de oprichting van de Stichting
Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica per 31 december 1985 is
na een zorgvuldige voorbereiding in 1987 de overgang naar een eigen
personeelsbeleid gerealiseerd. De directie is per 1 juni, de overige
medewerkers zijn per 1 augustus overgegaan van een dienstverband bij
de Rijksuniversiteit Leiden naar een dienstverband bij de Stichting.
Aan de overgang van 5 medewerkers, in dienst van de Koninklijke Bibliotheek, kon in het verslagjaar geen uitvoering worden gegeven.
Overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden is door de directie
samen met een commissie uit het personeel een voorlopig reglement
voor een ondernemingsraad opgesteld enter goedkeuring voorgelegd
aan de betreffende vakbonden alsmede aan de Algemene Bedrijfscommissie. Na verkregen goedkeuring per 26 oktober 1987 is de verkiezingsdatum voor de eerste ondernemingsraad vastgesteld op 8 februari
1988.
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7. Jaarrekening

Balans per 31 december 1987

31 - 12-1986
f

f

f

f

HATERIELE VASTE ACTIVA:
Apparatuur en know-how
Ontwikkelapparatuur locale
bibliotheeksystemen
Auto's

p.m

p.m

106.280
40.629

------146.909

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraad apparatuur

72.586

Vorderingen:
- vorderingen

165. 778
I
I
I

2.648.986

12.284.256
I

- overlopende activa

54 .194

I

191.045

I

Liquide middelen

3.984 . 227

14.558.190

1--------6.759.9931

7.199.269

---------1
6.906.9021

=========I
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7.199.269

31 - 12 - 1986
f

f

EIGEN VERKOGEN:
Reserves
Batig saldo lopend
boekj aar

3.434.294
676.519

I
f
I
I
12.964.822
I
I
I 745.972

f

1---------

VOORZIENINGEN

4.110.813

3.710.794

1.158. 757

447.258

KORTLOPENDE SCHULDEN:
Middelen ter beschikking
van derden

403.492

411. 160

Schulden aan leveranciers

71.561

824.261

1.162.279

1.805. 796

Overlopende passiva

1.637.3321

3.041,217

I
I
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------- --1
6. 906. 902 I

--------7.199.269

=========I

---------

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1987

1986
f

f

3.272.316

2.8 10.271

987.222

672.239

ALGEHENE KOSTEN

369.410

357 . 077

ONVOORZIEN APPARATUUR

185.874

PERSONEELSKOSTEN
SYSTEEHONTWIKKELING EN
ONDERHOUD APPARATUUR

58.598

16.621

TOEVOEGING ENTREEGELDEN AAN
EIGEN VERHOGEN

233 . 500

100 . 000

BATIG SALDO TER BESTEHHI NG
DOOR HET BESTUUR

676 . 519

745 . 972

5.783.439

4 . 702. 180

OVERIGE LASTEN
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1987

BIJDRAGEN VAN LEDEN:

f

f

f

1.427 .000

1. 353. 747

- personeelskosten

606.646

518.469

- exploitatie locale
bibliotheeksystemen

592.701

350.850

- contributies

2.626.347

2.223.066

BIJDRAGEN VAN NIET-LEDEN:
- volgens tarief
- Nederlandse Centrale Catalogus
- projectontwikkeling

1.701.637

1.418.377

753.417

652.117

84.921

11.760

120.000

- hostactiviteiten

2.659.975

2.082.254

ENTREEGELDEN

233.500

100.000

RENTE

201.476

185.332

62.141

11 l. 528

5.783.439

4.702.180

OVERIGE BATEN
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8. Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1987 van de Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica, gevestigd te 's-Gravenhage, gecontroleerd.
Op grond van ons onderzoek Z1Jn wij van oordeel, dat de in dit
verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1987 en
van de financiele uitkomsten over 1987.

MORET & LIMPERG

's-Gravenhage, 9 mei 1988
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9. Toelichting op de jaarrekening 1987

Toelichting op de balans
Waarderingsgrondslagen

De in de balans vermelde activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De post apparatuur en know-how heeft betrekking op
apparatuur en het verzamelen van know-how, gefinancierd door de
rijksoverheid en de deelnemers aan het Samenwerkingsverband welke
zijn gewaardeerd op nihil.
De post ontwikkelapparatuur locale bibliotheeksystemen heeft betrekking op apparatuur waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. De
afschrijving vindt plaats in 5 jaar. De afschrijvingstermijn voor de
auto's bedraagt 3 jaar. De voorraad apparatuur is opgenomen tegen de
aanschafprijs. In de post liquide middelen zijn 1- en 2-maandsdeposito's opgenomen voor een bedrag van f 3.550.000,--.
De voorzieningen zijn gevormd uit ontvangen subsidies en bijdragen
of uit de bestemming van het batig saldo van 1986. Zij dienen t e
worden aangewend voor specifiek aangegeven doeleinden.
De middelen ter beschikking van derden hebben betrekking op vooruitbetaalde gelden voor bepaalde projecten ten behoeve van derden.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Over 1986 was de jaarrekening afgesloten met een batig saldo van
f 745.972,=. Het bestuur heeft besloten dit saldo als volgt aan te
wenden:
- vonning van een fonds voor
personeelsvoorzieningen
- vonning van het
Mr J.R. de Groot-fonds
- vorming van een voorziening voor
het opstellen en uitwerken van
een 'Pica-samenwerkingsprogramma'
- toevoeging aan de algemene reserve

f 185.000,-f

25.000,--

f 300.000,-f 235.972,-f 745.972,--

De bestemming van dit batig saldo is in de jaarrekening 1987 verwerkt.
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Indien de baten over 1987 naar herkomst warden gespecificeerd is de
volgende opstelling te geven (x f 1.000):

1987

1986
%

%

l. 763

30,5

1.393

29,7

Koninklijke Bibliotheek

660

11, 4

608

13,0

Ministerie van 0nderwijs
en Wetenschappen

415

7,2

318

6,8

Nederlandse Centrale Catalogus

753

13,0

652

13,9

H.B.0.-instellingen

110

1, 9

116

2,4

1.516

26,2

1.076

23,0

566

9,8

523

11, 2

5.783

100,0

Universiteiten

0penbare bibliotheken
( incl. NBLC en Landelijke
Bibliotheekcentrale)
0verigen
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4.686 100,0
--- - - -----
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Bijlage A: Organisatiestructuur Pica

Koninklijke
Bibliotheek;
Universiteitsbibliotheken

WSF-bibliotheken
Overige openbare
bibliotheken

I
I

I
I

'II,,

-.J.,

I Samenwerkings-1

I
I

verband KB en
UB's Pica

1--) I
I
I

Stichting Centrum voor
Bibliotheekautomatisering
Pica

I Vereniging

I ~---1 NBLC
I
I

I
I
~

~---1 Raad van Deelnemers I
I
I

I Bestuur
I

I
I
,!.,

<---J

I Directie
I

Gebruikersraden
I Adviescommissies

I
I
J,.

I Medewerkers
I
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Bijlage B: Bestuur en directie

Per 31 december 1987 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dr. M.A. Kooyman, voorzitter
Benoemd door de ministers van 0 & Wen van WVC tot 1 maart 1991.
P.J.Th. Schoots, vice-voorzitter
Benoemd door NBLC tot 1 januari 1989.
Drs. J. van Heijst, secretaris
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica.
Dr. J.L.M. van Dijk
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot l januari 1990.
Drs. J.J.M. van Gent
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari 1991.
H. Middelveld
Benoemd door NBLC tot 1 januari 1990.
Mr. G.G.A.M. Pijnenborg
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot l januari 1989.
D. Reumer
benoemd door NBLC tot

januari 1991.

Dr. R.L. Schuursma
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot l januari 1989.
Per 31 december 1987 is de directie van de Stichting als volgt samengesteld:
Ing. L. Costers, directeur
Drs. A.G.J.M. Bossers, adjunct-directeur
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Bijlage C: Raad van Deelnemers

Overeenkomstig de statuten van Pica is in 1986 een Raad van Deelnemers opgericht, die per 31 december 1987 als volgt was samengesteld:
Koninklijke Bibliotheek:
drs. J. van Heijst, bibliothecaris
Rijksuniversiteit Leiden:
drs. A.J.M. Linmans, onderbibliothecaris
Rijksuniversiteit Groningen:
dr. A.C. Klugkist, onderbibliothecaris
Rijksuniversiteit Limburg:
J.D. Gilbert, M.A., adjunct-bibliothecaris
Erasmus Universiteit Rotterdam:
drs. W.S.L.M. van Egeraat, directie-lid
Katholieke Universiteit Nijmegen:
mr. G.G.A.M. Pijnenborg, bibliothecaris
Katholieke Universiteit Brabant:
mr. J.P.J. Geleynse, adjunct-bibliothecaris beheer
Vrije Universiteit Amsterdam:
dr. J.H. de Swart, bibliothecaris
Rijksuniversiteit Utrecht:
drs. J.F. Steenbakkers, (wnd) bibliothecaris
Provinciale Bibliotheek Friesland:
mevrouw drs. F.E. de Nie, bibliothecaris
Stads- of Atheneumbibliotheek Deventer:
drs. J.C. Bedaux, bibliothecaris
Gemeentebibliotheek Rotterdam:
A.J. Kamp, adjunct-directeur
Openbare Bibliotheek Amsterdam:
P. den Hoed, adjunct-directeur
Openbare Bibliotheek Den Haag:
mevrouw J.M. Roos, sectiehoofd toelevering:
Stichting Landelijke Bibliotheekcentrale:
B.C. Schipper
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Zeeuwse Bibliotheek:
drs. A.J. de Visser, directeur
Openbare Bibliotheek Groningen:
Wiersma, adjunct-directeur

c.

Openbare Bibliotheek Tilburg:
mevrouw J.L.M.Th. Meuwese, directeur
Stadsbibliotheek Maastricht:

A.H. Scheyven, directeur
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum:
E. Duijker, adjunct-directeur centrale dienstverlening
Centraal Bureau voor de Statistiek:
dr. Th. Vreugdenhil, hoofd afdeling Bibliotheek en Documentatie
Vredespaleis:
drs. J.C. Schalekamp, bibliothecaris
Nederlands Centrum voor Rechthistorische Documentatie:
mevrouw mr. M.A. Becker-Moelands, directeur
Stichting Bibliotheek en Documentatie Academies:
drs. J.J.M. Tindemans
Bureau STCN:
dr. J.A. Gruys, hoofd
MEMO Media Marketingorganisatie:
S.P.J. Gelijsteen
Stadsbibliotheek Haarlem:
mevrouw A.J. Donkers, directeur
Openbare Bibliotheek Utrecht:
M. van der Meer
Ministerie van Justitie:
mevrouw E. van Zelst, hoofd Bidoc
Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs:
drs. C. Dietvorst, voorzitter pilot-project
Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek:
mevrouw drs. M.S. Geesink, directeur
Bibliotheek Arnhem:
mevrouw drs. M.E.J.M. Snoeks, directeur.
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Samenwerkingsverband Nederlandse Centrale Catalogus:
drs. J.M. Schippers, voorzitter
Universiteit Twente:
dr. G.A.J.S. van Marle, bibliothecaris
Koninklijke Militaire Academie/
Koninklijk Instituut voor de Marine:
mevrouw drs. G. Veldman, bibliothecaris
Universiteit van Amsterdam:
Prof. dr. E. Braches, bibliothecaris
Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen:
E,M. Munstra, rayondirecteur
Openbare Bibliotheek Hoogezand/Sappemeer:
R.J. Zwart, directeur
Nieuwe lerarenopleiding Ubbo Emmius Groningen:
mevrouw H. Hoekstra, hoofd bibliotheek
Op 11 december 1987 vond de tweede vergadering plaats onder voorzitterschap van dr. M.A. Kooyman.
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Bijlage D: Overzicht Pica dienstverlening

Beknopte beschrijving van de Pica-systemen
De Pica systemen kunnen in twee categorieen verdeeld worden:
centrale systemen
locale systemen

De centrale systemen ziJn het catalogiseersysteem, het systeem voor
interbibliothecair leenverkeer en het online retrieval systeem.
De locale systemen zijn de online publiekscatalogus, het acquisitieen tijdschriftenregistratiesysteem en het opslag- en uitleensysteem.
De locale en centrale systemen tezamen vormen een compleet bibliotheeksysteem (total library system), waarbij het gebruik van
centrale en locale functies transparant is voor de gebruiker. D.w.z.
dat alle werkstations (terminals en/of pc's) zijn aangesloten op de
computer van het locale bibliotheeksysteem. Vanaf een menuscherm kan
men kiezen voor Pica centraal, online catalogus, acquisitie en uitlening. Als men kiest voor Pica centraal, koppelt het systeem door
naar de computer in Den Haag en biedt de gebruiker een keuze aan uit
catalogiseren, IBL en retrieval. De realisatie hiervan wordt voorzien per l januari 1989.

Catalogiseersysteem
Het Pica catalogiseersysteem is bekend onder de naam GGC:
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem.
Het GGC-systeem is ontworpen als een gemeenschappelijk systeem voor
de machineleesbare opbouw van documentaire en catalogus-bestanden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappeljke database,
opdat het principe van shared cataloguing volledig ondersteund kan
worden: een publicatie wordt in beginsel in Nederland slechts
eenmaal beschreven en dan nog slechts indien geen titelbeschrijving
kan worden ontleend aan een machineleesbaar ter beschikking gestelde
nationale bibliografie. Participerende instellingen gebruiken dus
elkaars titelbeschrijvingen. Echter niet alle gegevens worden gemeenschappelijk gebruikt: alleen de algemene bibliografische gegevens. Aan deze gegevens kan elke bibliotheek een variabele hoeveelheid eigen gegevens toevoegen. Deze eigen gegevens worden 'locale'
gegevens genoemd. De locale gegevens kunnen verdeeld worden in exemplaargegevens, zoals plaatsingsnummer, stamboeknummer e.d. en gegevens die voor alle exemparen gelden zoals ontsluitende informatie,
abstract e.d.

De locale en exempaargegevens van elke aangesloten instelling worden
ondergebracht in aparte 'locale bestanden'.
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Voor opbouw en onderhoud van titelgegevens beschikt het systeem over
full screen edit faciliteiten en uitgebreide online controles ter
bescherming van de kwaliteit van de gegevens.
Het systeem beschikt over faciliteiten voor boek- en tijdschriften,
meerdelige publicaties, artikelen, AVM, software, muziek, bladmuziek, cartografisch materiaal en museale objecten .
Tevens zijn uitgebreide thesaurusfaciliteiten aanwezig met voorzieningen voor het leggen van broader, narrower en related term relaties . Deze faciliteiten kunnen gebruikt worden voor trefwoorden,
classificaties, personen en corporaties.
Het GGC-systeem is een real time systeem: alle gegevens worden direct ingevoerd en geindexeerd en zijn daarmee direct toegankeljk
voor andere toepassingen . Deelname aan het GGC-systeem vindt plaats
op basis van tarief.

I BL-sys teea
Met het systeem voor interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen
leenaanvragen worden ingediend bij andere bibliotheken . Het IBLsysteem maakt gebruik van de Pica-database, waarin naast alle door
de GGC-bibliotheken ingevoerde titels ook de bezitsgegevens van periodieken van de centrale catalogus voor periodieken, de centrale
landbouw catalogus en de centrale technische catalogus zijn opgenomen.
Het IBL-systeem beschikt over uitgebreide faciliteiten voor het
zoeken, selecteren en localiseren van titelbeschrijvingen en voor
het indienen, raadplegen en afhandelen van IBL-aanvragen .
Een aanvraag kan worden ingediend nadat men m. b.v. de beschikbare
zoekfaciliteiten een titelbeschrijving geselecteerd heeft . Bij het
indienen van een aanvraag presenteert het systeem een kandidatenlijst van bibliotheken waar de aanvraag geplaatst kan worden. Deze
kandidatenlijst wordt samengesteld a . h.v . een aantal weegfactoren,
zoals het aantal aanvragen dat een verstrekkende bibliotheek per dag
kan verwerken.
De voortgang van geplaatste aanvragen kan door de indiener online
gecontroleerd worden.
Het systeem is thans operationeel voor periodieken en is in de loop
van 1988 ook op experimentele basis in gebruik genomen voor monografieen.
Het systeem wordt thans gebruikt door ruim 200 bibliotheken. Maandelijks worden meer dan 25.000 aanvragen verwerkt.
Instellingen die het GGC-systeem gebruiken zijn niet verplicht om
als verstrekker aan het IBL-verkeer deel te nemen.

Online Retrieval Systeem
Het Pica online retrieval systeem (ORS) is een systeem voor
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raadpleging van documentaire bestanden en catalogusgegevens die zijn
ondergebracht in de centrale Pica database.
Het ORS-systeem wordt op twee manieren gebruikt:
landelijk: de beschikbaar gestelde informatie kan geraadpeegd
worden door alle belangstellenden die een aansluiting aanvragen
op het ORS-systeem.
locaal: de informatie kan alleen door de instelling zelf worden
geraadpleegd. Het ORS-systeem funktioneert dan als online publiekscatalogus.
Het ORS-systeem biedt twee zoekfaciliteiten: een menugestuurde versie voor beginners en een commandoversie voor ervaren gebruikers.
Per bestand kan worden vastgesteld op welke gegevens zoekingangen
worden gemaakt. Algemeen gebruikte ingangen zijn:
alle titelwoorden
alle auteursnamen
trefwoorden
namen van corporaties en congressen
(alle) woorden uit abstracts
systematische codes
Zowel in de menu- als de commandoversie wordt gebruik gemaakt van
Booleaanse combinaties (AND or NOT), in de menuversie impliciet, in
de commandoversie expliciet.

Locaal Bibliotheek Systeem

Het Locaal Bibliotheek Systeem (LBS) wordt door Pica ontwikkeld en
onderhouden. Het systeem is gebaseerd op moderne VAX-apparatuur,
geproduceerd door DIGITAL Equipment Corporation en geleverd door
Hoogovens Automation Systems Nederland b.v. die tevens het hardwareonderhoud verzorgt. Door een gunstige regeling worden Pica-gebruikers aanzienlijke kortingen op zowel hardware als hardware-onderhoud
gegeven, die geheel ten goede komen aan de betrokken instellingen.
Als operating systeem wordt het door de Stichting BAZIS te Leiden
ontwikkelde BOS-transactie verwerkende operating systeem gebruikt,
waardoor een grote efficiency en goede terminal-responstijden gerealiseerd worden.
Naast de reeds genoemde modulen voor online catalogus, acquisitie en
uitlening, zijn op het LBS-systeem beschikbaar een door BAZIS
ontwikkeld tekstverwerkingspakket en een adresseersysteem.
Titel- en documentbeschrijvingen worden ingevoerd, ontleend en onderhouden in de centrale database van het GGC-systeem en vervolgens
overgebracht naar de database van het LBS waar de beschrijvingen
gebruikt worden voor OPC, ACQ en OUS. Het overbrengen van titels
vindt thans nog deels plaats via magneetband. Alleen in het acquisitiesysteem worden de gegevens online overgeheveld.
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Online publiekscatalogus

De online publiekscatalogus (OPC) is een systeem voor raadpleging
van de catalogi en documentaire bestanden die door een instelling
via het GGC-systeem zijn opgebouwd.
De OPC biedt twee zoekfaciliteiten: een menugestuurde versie voor
beginners en een commando-versie voor ervaren gebruikers.
Zowel in de menu- als in de commando-versie wordt gebruik gemaakt
van Booleaanse combinaties (AND OR NOT), in de menu-versie impliciet, in de commando-versie expliciet.
Per OPC kunnen maximaal 64 bestanden gedefinieerd worden. Het is dus
mogelijk om naast bijv. de algemene catalogus ook aparte bestanden
voor artikelen, feiten of documentatie aan te bieden aan de gebruiker. Ook kan men deze funktie gebruiken om de collectie van afzonderlijke instellingen apart ter beschikking te stellen.
Per bestand kan worden gedefinieerd op welke velden uit de beschrijvingen ingangen gemaakt moeten worden. Algemeen gebruikte ingangen zijn:
alle titelwoorden
alle auteursnamen
alle woorden uit de namen van corporaties en congressen
trefwoorden
systematische codes.
Aan elke ingang wordt een hoeveelheid extra informatie toegevoegd
die kan worden gebruikt om de zoekresultaten in te perken. Ook deze
informatie kan per bestand worden ingesteld. Gangbaar zijn:
materiaalsoort
j aar van ui tgave
taalcode
globale rubricering.
Tevens beschikt de OPC over speciale faciliteiten t.b.v. meerdelige
publicaties en series.
De OPC is geintegreerd met het acquisitie en uitleensysteem. Een
aanvraagfunctie voor het publiek is in ontwikkeling. Vanaf 1989 zal
ook een eenvoudige invoerfunctie beschikbaar zijn voor de invoer van
niet-bibliografische informatie (community information).
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Acquisitiesysteem

Het acquisitiesysteem (ACQ) bestaat uit twee onderdelen: bestel- en
ontvangstadministratie voor incidenteel bestelde publicaties en
ontvangstadministratie voor abonnementen.
De bestel- en ontvangstadministratie begeleidt het bestelproces vanaf het plaatsen van de bestelling tot aan de betaalbaarstelling. Bij
het plaatsen van bestellingen wordt gebruik gemaakt van de Picalink:
een online koppeling tussen de LBS-computer en de centrale Picacomputer, op basis van OSI-standaards. De koppeling is volledig
transparant voor de gebruiker.
Tijdens het gehele bestelproces vindt online kredietbewaking en
-mutatie plaats. De actuele stand der kredieten is direct online
opvraagbaar.
Het bestelproces is volledig instelbaar; elke instelling kan zelf
definieren welke besteltypen gehanteerd worden, welke stadia deze
besteltypen doorlopen, welke consequenties een stadiumverwisseling
voor de kredieten heeft en welke bonnen bij stadiumwisseling online
of offline geprint moeten worden in een zelf te definieren lay-out.
Niet tijdig geleverde bestellingen worden automatisch gerappelleerd.
De ontvangstregistratie van abonnementen beschikt over efficiente
incheckprocedures voor de vastlegging van ontvangen afleveringen of
delen.
Stagnerende abonnementen kunnen automatisch gesignaleerd of gerappelleerd worden.
Voor het aangaan van nieuwe abonnementen wordt gebruik gemaakt van
het bestelproces.
Er zijn speciale voorzieningen voor de kredietadministratie bij
overgang van boekjaar.
De bestelprocedures en abonnementenregistratie vormen tezamen een,
volledig geintegreerd systeem. Het acquisitiesysteem zelf is weer
volledig geintegreerd met de OPC.
Titelgegevens van bestellingen zijn ondergebracht in het titelbestand van de OPC.

Opslag/Uitleensysteem

Het opslag/uitleensysteem (OUS) bestaat uit twee onderdelen:
opslagadministratie en uitleenadministratie.
Door de aanwezigheid van de opslagadministratie is het mogelijk
aanvragen en uitleningen voor gesloten magazijnen en/of decentrale
vestigingen te verwerken.
Het OUS beschikt over een volledig online instelbaar uitleenreglement waarmee geregeld kan worden hoeveel en hoelang een bepaald type
lener boeken mag lenen. Belangrijke delen van het procesverloop zijn
eveneens instelbaar.
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Voor het uitlenen van publicaties waarvan nog geen gegevens machineleesbaar aanwezig zijn, beschikt het OUS over een eenvoudige invoerfunctie waarmee tijdens het proces van uitlening de voor uitleenregistratie benodigde titel- en bandgegevens kunnen worden
vastgelegd.
Het OUS voorziet in automatische rappellering van niet-tijdig terugbezorgde boeken. Tevens is een boetefunktie beschikbaar waarvan
men naar keuze gebruik kan maken.
Voor wat betreft barcode-faciliteiten wordt in het OUS een standaard
codabar-label gehanteerd voor zowel lener als banden. Het is echter
ook mogelijk zonder barcodes, met handmatig toegekende unieke banden lenernummers te werken.
Voor de vastlegging van lenergegevens beschikt het OUS over zowel
online als offline invoer- en mutatiefaciliteiten. Lenergegevens
kunnen (bijv. vanuit studenten- en/of personeelsadministratie) via
magneetband periodiek worden aangeleverd en verwerkt.
Het OUS is geintegreerd met de OPC. Eind 1988 komt in de OPC een
aanvraagfunktie beschikbaar, waarmee het publiek zelf aanvragen voor
uitlening kan indienen die worden vastgelegd in het OUS.
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Bijlage E: Lijst van afkortingen

ACQ
AVM
BAZIS
BDA
BNB
BNTL

cc
CCP
CD-ROM
CLC
COM
CTC
DOTA
EPN
FOBID
GGC
GLIN
HBO
IBW
ISBD
ISO
KB
KIM
~A

LBC
LBS
LC
LIDIA
LSP
NBBI
NBLC
NCC/IBL
NESTOR
OCLC

Acquisitie-module LBS
Audiovisueel Materiaal
Bakker Ziekenhuis Informatie Systeem
Bibliotheek- en Documentatie Akademie
British National Bibliography
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap
Centrale Catalogus
Centrale Catalogus van Periodieken
Compact Disk-Read Only Memory
Centrale Landbouw Catalogus
Computer Output on Microfiche
Centrale Technische Catalogus
Documentatie van Tijdschrift Artikelen
Exemplaar Produktie Nummer
Federatie van Organisaties op het gebied van
Bibliotheek-, Informatie- en Documentatiewezen
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem
Grijze literatuur in Nederland
Hoger Beroepsonderwijs
Intelligent Bibliografisch Werkstation
International Standard Bibliographic Description
International Standards Organization
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijk Instituut voor de Marine
Koninklijke Militaire Academie
Landelijke Bibliotheek Centrale
Locaal Bibliotheek Systeem
Library of Congres
Lectuur Informatiedienst Interne Automatisering
- Laserstraal Printing
- Linked Systems Project
Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen en
Informatieverzorging
Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum
Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve van het
Interbibliothecair Leenverkeer
Netherlands Educational and Scientific Titles
for Online Retrieval
Online Computer Library Center (Dublin, Ohio, USA)
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f..,, C

l~r~ t
OPC
ORS
OSI

ous
STCN

TACO
VAKBIB

Online Publiekscatalogus
Online Retrievalsysteem
Open Systems Interconnect
Opslag/uitleenmodule LBS
Short Title Catalogue NetherlandsSURF
Stichting Samenwerkingsorganisatie computerdienstverlening hoger onderwijs
en onderzoek
Tijdschriftartikelen en andere documentatie centraal
online
Vakliteratuur Bibliotheekwetenschappen.
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