Nieuw in schoolWise / mediatheekWise 6.4.0

Nieuw in schoolWise versie 6.4.0
Neem alvast een kijkje: de demoportal schoolWise bij HKA draait al op de
nieuwe versie. Het moment van overstap verschilt per bibliotheekorganisatie;
informeer bij uw Wise-systeembeheerder wanneer de overstap naar versie 6.4.0 is gepland.

Klantenadministratie
Opruimen gegevens uitgeschreven leerlingen
De gegevens van uitgeschreven leerlingen worden na 3 maanden definitief uit de database
verwijderd.
Voorwaarden: de leerling moet zijn uitgeschreven en mag geen lid (meer) zijn van de bibliotheek
of een VO-schoolmediatheek. Ook mag de leerling geen openstaande registratie hebben.
Het opruimen gebeurt automatisch in een zgn. nachtroutine op de 3e dag van de maand.

Zoek klant: uitgeschreven leerlingen niet meer zichtbaar
Uitgeschreven leerlingen worden niet getoond als er wordt gezocht op naam etc. Alleen als er op
actor-id of op pasnummer wordt gezocht kan een oud-leerling nog worden getoond. De
herinschrijf-procedure kan gebruik blijven maken van de oud-leerlingrecord.
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Handmatig verwijderen leerlinggegevens
Vanaf 6.4.0 is het tevens mogelijk individuele
leerlinggegevens direct te verwijderen in de
klantenadministratie.
De gegevens worden dan gelijk uit de database
verwijderd. De leerling moet zijn uitgeschreven en mag
geen lid (meer) zijn van de bibliotheek of een andere
schoolmediatheek (BO of VO). Ook mag de leerling geen
openstaande registratie hebben.
Om dit te mogen doen is een voldoende hoge
bevoegdheid nodig.
Zie handleiding schoolwise_client.

Herinschrijven
Een bestaande EDUB-hoofdpas blijft hoofdpas; eerst
werd dit in sommige gevallen na herinschrijven een
volgpas.

Leerlingimport – scholen die geen huisadressen (meer) aanleveren
De procedure voor de leerlingimport is nagelopen op zorgvuldige inachtneming van de privacy.
Het huisadres aanleveren is een verplichting als de leerlingen via schoolWise tevens een
bibliotheeklidmaatschap ontvangen. De mogelijkheid voor automatisch bibliotheeklidmaatschap
vervalt dus als een school geen adressen meer wenst te leveren.
Omdat het systeem wel voor iedereen een ingevuld adres eist, krijgen de leerlingen dan het
adres van de schoolvestiging zoals dat in het Wise-systeem is opgenomen (vestigingstabel).
Als de school in voorgaande jaren nog wél huisadressen aanleverde, dan zullen de bestaande
adressen worden vervangen door het schooladres. Alleen de leerlingen die al lid zijn van de
bibliotheek houden dan hun eigen adres.
N.B. Raadpleeg de handleiding schoolwise_leerlingimport!
•

Er is een aangepaste dBosmethode nodig voor scholen zonder huisadressen

•

Het is niet nodig dat in het leerlingbestand het schooladres staat i.p.v. het huisadres.
De kolommen adresgegevens kunnen veel beter leeg blijven, dan is het ook onmiddellijk
duidelijk dat er sprake is van een import waarbij er geen bibliotheekabonnement mag
worden aangemaakt.

•

Dit gaat niet over individuele leerlingen waarvan het huisadres geheim moet blijven.
Voor hen is er een aangepaste procedure.

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

Nieuw in schoolWise / mediatheekWise 6.4.0

Nieuw in mediatheekWise versie 6.4.0
Neem alvast een kijkje: de demo mediatheekWise bij HKA draait al op de nieuwe versie. Het
moment van overstap verschilt per bibliotheekorganisatie; informeer bij uw Wisesysteembeheerder wanneer de overstap naar versie 6.4.0 is gepland.

Restyling van de portal
De portal van mediatheekWise loopt in de pas met de vernieuwde landelijke huisstijl van de
bibliotheken. De vaste elementen in de portals van mediatheekWise en bicatWise staan op
dezelfde plek en hebben hetzelfde lettertype.
–

Aanmelden is verplaatst naar rechtsboven

–

De naam van de school staat nu linksboven

–

Koppen in het font van de bibliotheek-huisstijl.

Er wordt verder gewerkt aan de restyling: ook de lijst met titels in de zoekresultaten en de titeldetailpagina krijgen nog een facelift.
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Etiketlijsten per klas (barcodestickers t.b.v. passen)
Nieuwe mogelijkheid om per klas barcodes te printen op etiketvellen, waarmee een school zelf
pasjes kan maken. De gebruikte 3-koloms etiketvellen zijn dezelfde als die voor exemplaarbarcodes worden gebruikt.

Klantenadministratie (balie)
Opruimen gegevens uitgeschreven leerlingen
De gegevens van uitgeschreven leerlingen worden na 3 maanden definitief uit de database
verwijderd.
Voorwaarden: de leerling moet zijn uitgeschreven en mag geen lid (meer) zijn van de bibliotheek
of een VO-schoolmediatheek. Ook mag de leerling geen openstaande registratie hebben.
Het opruimen gebeurt automatisch in een zgn. nachtroutine op de 3e dag van de maand.

Handmatig verwijderen leerlinggegevens
Vanaf 6.4.0 is het tevens mogelijk individuele leerlinggegevens direct te verwijderen in de
klantenadministratie. De gegevens worden dan gelijk uit de database verwijderd. De leerling
moet zijn uitgeschreven en mag geen lid (meer) zijn van de bibliotheek of een andere
schoolmediatheek (BO of VO). Ook mag de leerling geen openstaande registratie hebben.
Om dit te mogen doen is een voldoende hoge bevoegdheid nodig. Zie handleiding
mediatheekwise_client.

Zoek klant: uitgeschreven leerlingen niet meer zichtbaar
Uitgeschreven leerlingen worden niet getoond als er wordt gezocht op naam etc. Alleen als er op
actor-id of op pasnummer wordt gezocht kan een oud-leerling nog worden getoond. De
herinschrijf-procedure kan gebruik blijven maken van de oud-leerlingrecord.

Eenmalig wachtwoord genereren
In de klantenadministratie kunt u van een individuele
leerling / docent het wachtwoord “resetten”. Het bestaande
wachtwoord wordt dan weggegegooid en men kan dan met
een pincode weer inloggen.
Het is nu aansluitend mogelijk om daarna een nieuw
eenmalig wachtwoord te genereren.

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

Nieuw in schoolWise / mediatheekWise 6.4.0

Dit nieuwe wachtwoord wordt dan geprint op een simpel
bonnetje óf het verschijnt als pop-up op het scherm (bij
ontbreken van een bonprinter).

Scholen die geen huisadressen (meer) willen aanleveren
De procedure voor de leerlingimport is nagelopen op zorgvuldige inachtneming van de privacy.
Het huisadres is een verplichting op het moment dat de leerlingen via mediatheekWise tevens
een bibliotheeklidmaatschap krijgen. De mogelijkheid voor automatisch bibliotheeklidmaatschap
vervalt als een school geen adressen meer wenst te leveren.
Omdat het systeem wel voor iedereen een adres eist, krijgen de leerlingen in dat geval het adres
van de school zoals dat in het Wise-systeem is opgenomen (vestigingstabel).
Als de school in voorgaande jaren wél huisadressen aanleverde, dan zullen de bestaande
adressen worden vervangen door het schooladres. Alleen de leerlingen die al lid zijn van de
bibliotheek houden dan hun eigen huisadres.
N.B. Raadpleeg de handleiding mediatheekwise_leerlingimport!
•

Er is een aangepaste dBosmethode nodig voor scholen zonder huisadressen

•

Het is niet nodig dat in het leerlingbestand het schooladres staat i.p.v. het huisadres.
De kolommen adresgegevens kunnen veel beter leeg blijven, dan is het ook onmiddellijk
duidelijk dat er sprake is van een import waarbij er geen bibliotheekabonnement mag
worden aangemaakt.

•

Dit gaat niet over individuele leerlingen waarvan het huisadres geheim moet blijven.
Voor hen is er een aangepaste procedure.

Verwijderen lege klassen uit klassentabel EDUKLV
Als de school een andere klassen-indeling heeft dan het vorige jaar kunnen de lege klassen
automatisch verwijderd worden uit de klassentabel. Deze actie wordt altijd uitgevoerd door de
bibliotheek, dus niet door de school zelf.
De opschoonmogelijkheid wordt op dit moment ingebouwd en is binnenkort beschikbaar.
Opschonen van de klassentabel gebeurt bij het collectief uitschrijven via het Leerlingimportscherm, als alle leerlingen die nu van school af zijn worden uitgeschreven.
Deze actie kan zonder probleem herhaald worden, mits de juiste laatste datum van import wordt
gebruikt.
Raadpleeg hiervoor de handleiding mediatheekwise_leerlingimport.

Overige wijzigingen
•

Menu Overzicht reserveringen aangepast
In het submenu Reserveringen > Overzichten zijn twee ingangen verwijderd die niet
relevant zijn voor het VO (‘Afgehandelde reserveringen’ en ‘Webshop leveren collecties’).

•

Statistieken en selecties > mediatheekWise
Statistische rapportages mediatheekWise: enkele kleine onvolkomenheden in de
terminologie aangepast, zoals Klas i.p.v. Groep
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