
 

SchoolWise – SchoolWise instellen 

voor bibliotheken 
en scholen 

SchoolWise zelfbediening instellen 
 

 

 

De zelfbediening moet op elke pc met schoolWise afzonderlijk worden ingesteld volgens de volgende 

stappen. Ook het instellen van eventuele randapparatuur (RFID-plaat, MiFare paslezer, 

bonnenprinter) moet per pc in de configuratie worden ingesteld. 

• Start de schoolWise client op. 

• Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie. Kies het tabblad ‘Balieprofielen’. 

• Klik met de rechtermuis op ‘Standaard Wise Zelfbediening’ en kies ‘Instellen voor deze client’.  

Hiermee wordt het basisgedrag van de zelfbediening geregeld. 

 

Onderin het scherm staat nu ‘Balieprofiel ingesteld op deze client: Standaard Wise Zelfbediening’. 

Vanaf 1 juli 2018 is de licentie zelfbediening voor scholen (en Bibliotheken) opgenomen in het 
tarief van Wise. Er zijn dan geen extra kosten meer verbonden aan deze licentie en het kan 
worden ingesteld voor alle vestigingen.  
 
Vanwege de privacy van de leerlingen raden we aan op alle scholen de zelfbediening in te stellen. 
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• Ga naar het tabblad ‘SchoolWise Zelfbediening’. Hier is een default configuratie ingesteld, het 

is mogelijk deze aan te passen.  

• Kies de gewenste instellingen. 

Optie Uitleg 

Afsluitcode 

zelfbediening 

Niet wijzigen 

Afsluitcode/ 

command pc 

Niet wijzigen 

Werkstand Welke knoppen worden er getoond in de zelfbediening:  

Innemen/ Uitlenen/ Verlengen/ Statusbon (statusbon is alleen mogelijk met een 

bonnenprinter) 

Tip: Met de knop ‘verlengen’ kun je inzien wat een leerling geleend heeft. 

Muisaanwijzer Wel/niet de muisaanwijzer verbergen.  

Muisaanwijzer alleen verbergen bij het gebruik van aanraakschermen 

Klant 

identificatie 

Hoe wordt de klant herkent: kies voor MiFare paslezer/ barcode-handscanner/ 

Groep- en naamkeuze  

Meer informatie over groep- en naamkeuze onderaan deze handleiding. 

 

Het ook altijd mogelijk om via het toetsenbord het pasnummer in te voeren.  

Authenticatie Vinkje moet aanstaan bij ‘Automatisch uitlenen na pas scan’ 

Exemplaar 

Identificatie 

Hoe wordt het exemplaar herkent: kies voor RFID-plaat/ barcode-handscanner 

 

Het ook altijd mogelijk om via het toetsenbord het exemplaarnummer in te voeren. 

Bon  

-inname 

-uitleen 

-verlengen 

-statusbon 

Per actie instellen of Wise een bon moet aanbieden of dat de klant mag kiezen 

Dit hoeft alleen ingesteld te worden als er een bonnenprinter aangesloten is. 

Transactiebon: alleen de geleende materialen 

Afrekenbon: n.v.t. 

Afrekenbon/statusbon: geleende materialen + eventuele reserveringen 

Statusbon: geleende materialen + eventuele reserveringen 

Statusbon/registratie: n.v.t. 

Leerling 

handelt af 

Mag de leerling exemplaren die op transport moeten, op de reserveringsplank 

moeten of een blokkade hebben afhandelen? Zo ja, dan wordt er een bon uitgeprint 

die in het materiaal moet en de leerling zet het materiaal op de juiste plek.  

Alleen mogelijk met een bonnenprinter. 

Beeldthema Kies voor ‘wise-selfservice-theme-schoolwise-1.0.1-SNAPSHOT.jar’ 

Reservering 

ophaal 

Geef aan waar de leerling zijn gereserveerde materiaal kan pakken. 

Kies een afbeelding en pas evt. de tekst aan óf kies <GEEN> en haal de standaard 

tekst weg 

 

Reservering 

plaats 

Geef aan waar de leerling de inleverde materialen waar een reservering voor is, moet 

neerleggen.  

Transport Geef aan waar de leerling de materialen neerlegt die op transport moeten naar een 
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plaats andere vestiging. 

Geblokkeerd 

plaats 

Geef aan waar de leerling de geblokkeerde materialen neerlegt (bijv. omdat ze 

gesaneerd moeten worden) 

Personeel 

controle 

plaats 

Geef aan waar de leerling de exemplaren neerlegt, waarvan de uitlening is mislukt 

(bijv. omdat het exemplaar is afgeschreven). 

Tekstenset Kies voor ‘(School) Basisteksten [14]’ 

Meldingenset Kies voor ‘(School) Basis meldingen [13]’ 

 

• Belangrijk: klik op ‘Opslaan’, deze knop staat bovenin het tabblad. 

 

De zelfbediening start automatisch op bij het opstarten van de schoolWise client.  

De zelfbediening wordt afgesloten tot de reguliere balie-modus met ALT+F4 óf met de afsluitpas, zie 

hiervoor de handleiding ‘Scankaart afsluitpassen’.  

De zelfbediening kan ook worden gestart via Balie – Zelfbediening. 

 

Groep- en naamkeuze in de zelfbediening 

Als in de configuratie van de schoolWise zelfbediening bij ‘klantidentificatie’ wordt gekozen voor de 

optie ‘groep- en naamkeuze’ kan er uitgeleend worden zonder scankaart/pasjes.  

Bij het uitlenen moet eerst een keuze worden gemaakt voor een groep en daarna kan de leerling 

gekozen worden.  
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De leerlingen worden getoond met voor- en achternaam. In onderstaand voorbeeld zijn de 

achternamen verwijderd i.v.m. privacy.  

 

Voor scholen met < 30 groepen is het mogelijk om de groep- en naamkeuze te gebruiken.  

Ook grote klassen van < 35 kinderen is mogelijk, maar het wordt minder overzichtelijk door alle 

namen. 

Het is mogelijk om via groep- en naamkeuze jouw boeken uit te lenen bij een andere leerling, daarom 

moet er overwogen worden of er voldoende sociale controle is om dit misbruik te voorkomen. 


