Handleiding IBL-V exemplaar leveren
Hoe lever een aangevraagd exemplaar?
Nadat een klant een IBL-V exemplaar heeft aangevraagd, onderzoekt de IBL-V engine welke exemplaren geleverd
kunnen worden. Er wordt een verzoek tot leveren in het Wise bibliotheeksysteem van Probiblio geplaats. Dit
verzoek komt op de kastlijst van een bibliotheek.
Bij inname van een kastlijst-exemplaar wordt gecontroleerd of de aanvraag nog open staat. De leverende
bibliotheek heeft nu de mogelijkheid de aanvraag te honoreren of te weigeren. Dit wordt aan de IBL-V engine
doorgegeven.
A. IBL-V Leveren
1. Maak een kastlijst (de IBL-V-aanvragen is te herkennen als soort E).

2. Neem het exemplaar in – Let op het juiste exemplaarnummer!

3. Kies een van de opties:

Honoreren (print transportbon)
• Het exemplaar wordt uitgeleend aan de speciale klant
• Het exemplaar krijgt daardoor status F
• Transportbon wordt geprint (afhankelijk van de bestemming wordt een landelijke of provinciale bon geprint)
• Het exemplaar kan op transport
Weigeren
• Exemplaar wordt niet geleverd
• IBL-V-engine wordt geïnformeerd dat de bibliotheek niet levert
• Als de aanvraag door geen enkele bibliotheek gehonoreerd wordt, zal de aanvraag geannuleerd worden
• De klant krijgt daarvan bericht en kosten worden kwijtgescholden of teruggestort
Sluiten
• Er gebeurt niets, de status van het exemplaar en de aanvraag blijft ongewijzigd
• Wanneer het exemplaar opnieuw wordt ingenomen, zal de pop-up weer verschijnen
• Handig als de eerste inname pc alleen een bonnenprinter heeft

4. Verwerken – gegevens worden verstuurd naar IBL-V engine.

5. Versturen
- Landelijke transportbon: Via landelijk Transport – heeft barcode t.b.v. transport
- Provinciale transportbon: Via provinciaal Transport – heeft geen barcode
•
•
•
•

Vouw de IBL-V transportbon dubbel
Plaats de bon om de kaft van het boek met de bestemming zichtbaar voorop
Een Zip-envelop is niet nodig voor het versturen
IBL-V materialen gaan in het blauwe Probiblio krat

B. Retour ontvangen IBL-V
1. Neem het retour gekomen IBL-V exemplaar in.
2. Bevestig - boek kan in de kast.

Voorbeeld IBL-V bonnen

