Handleiding IBL-V exemplaar verwerken
Hoe verwerk ik – als leverende bibliotheek – een aangevraagd IBL-V exemplaar?
A. Ontvangen
B. Uitlenen
C. Terugsturen
A. IBL-V Ontvangen
Het is mogelijk een Via-vestiging te laten instellen. In dat geval zal het landelijk en provinciaal transport naar de
Via-vestiging worden verstuurd. Na verwerking kunnen de exemplaren dan verder worden gestuurd.
1. Ga naar Balie – Innemen – Externe IBL-V exemplaren innemen.

2. Speciale IBL-V Modus start op met afwijkend scanveld.

3. Neem de IBL-V exemplaren in. Dit kan via RFID of de barcode van het exemplaar.
4. a) Het exemplaarnummer is niet bekend in het Wise bibliotheeksysteem.
• Het boek kan direct worden uitgeleend aan de klant
• Indien een RFID label aanwezig is kan dit ook via Zelfservice
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4. b) Het exemplaarnummer is wel bekend in het Wise bibliotheeksysteem.
• Het exemplaar kan met dit nummer niet worden uitgeleend
• Er wordt een bon geprint met een tijdelijk exemplaarnummer
• Dit nummer moet worden gebruikt tijdens het uitlenen aan de klant

5. De klant krijgt een ophaalbericht via de mail.

LET OP! Wanneer niet in IBL-V-modus wordt ingenomen en er is sprake van een dubbel exemplaarnummer, dan
zal Wise dit niet herkennen. In dat geval wordt het exemplaar innemen dat bekend is in het Wise
bibliotheeksysteem!
Melding wanneer IBL-V inname niet wordt gebruikt:
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B. IBL-V - Uitlenen aan de klant
1. Klant leent IBL-V direct vanaf reserveringsplank via Zelfservice.
2. Klant leent IBL-V bij de balie via exemplaarnummer op het materiaal.
3. Klant leent IBL-V bij de balie met Bon met Tijdelijk Exemplaarnummer.

C. IBL-V – inname na uitlening
1. Neem IBL-V exemplaar in met eigen exemplaarnummer.
2. Retourbon wordt geprint (is gelijk aan transportbon).

3. Neem IBL-V exemplaar in met tijdelijk exemplaarnummer.
4. Tijdelijk exemplaar wordt afgeschreven.

5. Stop IBL-V exemplaar en bon in Zip-envelop in het blauwe krat.

Let op! Wanneer er een tijdelijk exemplaarnummer is aangemaakt voor het IBL-exemplaar, maar de IBL-bon is
zoek en het exemplaarnummer van het exemplaar zelf wordt ingenomen, dan zal het exemplaar worden
ingenomen dat bekend is in het Wise bibliotheeksysteem, i.p.v. het IBL-exemplaar.
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