
Optimalisatie van bestelprocessen in het 
Bibliotheeksysteem



10 projecten voor het bibliotheeksysteem

1. Updaten van persoonsgegeven aan de hand van het rijksregister
2. Lidmaatschap en uitlenen in samenwerkingsvormen van bibliotheken
3. Werken met een Business Intelligence tool (BI-tool)
4. Naar een betere koppeling met de frontend
5. Automatiseren van het bestelproces
6. Koppelen van lidmaatschappen
7. Vernieuwen van interbibliothecair leenverkeer
8. Naar een koppeling met de gemeentelijke boekhouding
9. Naar een functionelere API ter vervanging van het SIP2-protocol 

10. Rechtstreeks invoeren in de vernieuwde Open Vlacc
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Waar gaat deze sessie 
NIET over 

● Klassieke werking bestelmodule Wise:

○ Inrichten van de bestelmodule 

○ Huidige werkproces bestellingen 



Hoe bestellen 
bibliotheken vandaag?  

● (Zichtzendingen, in de winkel)

● Via het bibliotheeksysteem

● Via het systeem van de leverancier 



Waarom bibs hun bestellingen WEL 
registreren in hun bibliotheeksysteem 

● Opvolging in de bib : 

○ overzicht houden: is iets al besteld / 
in collectie?  

○ opvolgen budgetten 
○ rappel sturen 

● Transparantie voor het publiek 

○ bestellingen zichtbaar in de catalogus 
= aankoopsuggesties vermijden 



Waarom bibs hun bestellingen NIET 
registreren in hun bibliotheeksysteem 

● Vroeger soms betalen per module 

● De bestelmodule is te complex, 

bestellingen registreren is tijdrovend

● De bestelomgeving van de leverancier is 

aangenamer 

→ bestelmodule gebruiken = dubbel werk 



Gevolg: bestelprocessen in 
de bib zijn… 

● Onduidelijk

● Niet transparant

● Inefficiënt  



Wat is de oplossing?  

Bestelplatformen leveranciers 
connecteren met het Bibliotheeksysteem 

= Gebruiksgemak en efficiëntie van 
bestelprocessen verhogen 
voor bibliotheken én leveranciers 



… En hoe gaat dat dan precies de 
werkprocessen verbeteren? 



Proces (1)

● Bib maakt selectie op de site van de leverancier 
● Selectie wordt verzonden naar het Bibliotheeksysteem 
● Bibliotheeksysteem zoekt/maakt titelbeschrijving 
● Bibliotheeksysteem maakt exempla(a)r(en)
● Bibliotheeksysteem suggereert vermoedelijke plaatsing 

obv titel & eigenschappen bib
● Bibliotheeksysteem suggereert vermoedelijk budget obv 

titel & budgetstructuur bib 
● Bib doet waar nodig aanpassingen
● Bib verstuurt bestelling naar leverancier 



Proces (2)

● Bib ontvangt exemplaren 
● Koppelen verloopt in principe heel snel 

omdat de meeste info (prijs, plaatsing, 
budget) al klaar staat 



(gewenste) 
neveneffecten 
● Item eerder zichtbaar / reserveerbaar/… maken in 

de publiekscatalogus (dienstenmodel)

● Bib hoeft geen titelbeschrijving meer van nul te 
maken: basis = beschrijving uit Vlacc / 
Bibliotheeksysteem OF leverancier 

● Catalografie Open Vlacc kan verder 
vraaggestuurd uitgebouwd worden op basis van 
bestellingen  



Aandachtspunten

● Piloot met Standaard Boekhandel 
= concurrentieel nadeel voor de anderen? 
→ in overleg met Distribib, Medio, De Poort

● Koppeling met de bestelmodule van Wise 
= concurrentieel nadeel voor kleine boekhandels?
→ Overleg met Meta4books / Boekenbank



En wanneer komt al dat 
moois onze kant op? 



Tijdlijn

● najaar 2019: definiëren 
uitwisselingsformaat 

● voorjaar 2020: ontwikkelwerk bibsysteem 
en leverancier, interne test uitwisseling 
bestanden 

● zomer 2020: workflow uittesten met 
pilootbib Genk

● najaar 2020: evaluatie, herwerken en 
documenteren 

● voorjaar 2021: gefaseerde uitrol voor 
andere bibs en leveranciers



Vragen? 
Vragen? 
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