Nieuw in schoolWise / mediatheekWise

Nieuws schoolWise – update 6.4.1
Recente aanpassingen die zijn gerealiseerd na verschijning van versie 6.4.1

Wachtwoorden genereren (Portal)
In het Docent-menu van schoolWise is een nieuwe functie beschikbaar:
“Wachtwoorden genereren”.
Deze functie kan per groep/combigroep een schoolWise-wachtwoord aanmaken voor alle
leerlingen, die nog géén wachtwoord hadden.

Handleiding + losse instructie beschikbaar
Een uitleg van deze nieuwe functie staat in de handleiding schoolwise_portal.
Daarnaast is er een uitgebreide losse instructie gemaakt voor docenten, waar u zelf eigen
contactgegevens aan kunt toevoegen. Zie bijlage bij deze nieuwsbrief.

Balie - aanmelden

Nieuwe termen bij aanmelden van de client. In plaats van 'Toegangscode' en 'Lenerpas'
worden deze termen gebruikt: 'Gebruikersnaam' en 'Pasnummer'.

Nieuwsbrief schoolWise wordt verzonden via de mailinglist schoolWise – aan/afmelden op www.bicat.com servicemenu

Nieuw in schoolWise / mediatheekWise

Nieuws mediatheekWise – update 6.4.1
Recente aanpassingen die zijn gerealiseerd na verschijning van versie 6.4.1

Informatie voor leerlingen - voorbeeldtekst
Nieuwe leerlingen in mediatheekWise kunnen meteen gebruikmaken van de mediatheek.
Als zij gebruik willen maken van extra services, zoals online reserveren, verlengen, herinneringsmail ontvangen, dan moeten ze kunnen inloggen op de portal.
Hoe je aan een inlog komt, moet per school gecommuniceerd worden met de leerlingen.
Hiervoor is een voorbeeld-tekst gemaakt, die een school kan aanpassen voor eigen gebruik. Dit voorbeeld zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Ook is het te vinden achterin in de handleiding voor bibliotheken ‘Starten-met-mediatheekwise’.

Maximum registratie instelbaar
Voor EDUV is een default maximum registratie ingebouwd van €2,00. Komt een leerling
daarboven, dan kan er niet meer geleend worden totdat de registratie is betaald.
In de importmethode (LNRIMP) kan er vanaf nu desgewenst een ander bedrag worden
ingesteld. Ook kan er handmatig per klas in de klassentabel EDUKLV een ander bedrag
worden ingevuld.

Balie
Nieuwe termen bij aanmelden van de client. In plaats van 'Toegangscode' en 'Lenerpas'
worden deze termen gebruikt: 'Gebruikersnaam' en 'Pasnummer'.

Nieuwsbrief schoolWise wordt verzonden via de mailinglist schoolWise – aan/afmelden op www.bicat.com servicemenu

