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1 Titels die niet gevonden worden in het Wise-systeem. Wat moet hiermee gebeuren? 
Het Wise-systeem bevat heel veel titels, die terug te vinden zijn door het ISBN-nummer te scannen. 
Lukt dit niet, dan kunt u ook zoeken op titel en een exemplaar daaraan koppelen.  
 
Vindt u een titel niet terug in het systeem, dan gaat het meestal om een oude titel of een titel die niet 
geschikt wordt bevonden voor een bibliotheek.  
 
Een oplossing kan zijn om de exemplaren te saneren of er een andere bestemming voor te zoeken.  
Een titel toevoegen in het systeem moet provinciaal worden uitgevoerd. Hieraan zijn kosten 
verbonden. Denk aan ongeveer 10 euro per titel. ProBiblio behoudt zich het recht voor een titel niet 
toe te voegen.  
 
Ook is het mogelijk om te koppelen aan een generieke titel. Zie hiervoor de instructie Ontbrekende 
boeken koppelen in schoolWise. 
 
2 De school heeft een collectie Engelse boeken die niet in de Wise-catalogus zitten. Wat kan 
ik hier aan doen? 
In de Wise-catalogus zijn titels beschikbaar die NBD|Biblion ooit heeft aangeboden en die zijn 
aangeschaft door aangesloten bibliotheken.  
 
De collecties Engels op scholen zijn vaak op een andere manier aangeschaft, en daardoor niet terug 
te vinden in de Wise-catalogus. 
 
Om deze boeken toch te kunnen koppelen, zijn er twee generieke titels voor Engelse boeken 
aangemaakt: Uitleentitels t.b.v. Engelse leesboekjes en non-fictie boeken voor scholen die zijn 
aangesloten op SchoolWise. 
 
Zie hiervoor de instructie Ontbrekende boeken koppelen in schoolWise. 
 
4 De school neemt een BoekToer collectie af van ProBiblio. Hoe werkt dit? 
Vermeld bij de aanvraag van een BoekToer collectie dat de school gebruikmaakt van SchoolWise. 
ProBiblio houdt hiermee rekening bij de uitlevering en stuurt een beschrijving van de werkwijze mee 
met iedere wisselcollectie. 
 
Zie ook de instructie Wisselcollecties op MijnProbiblio. 
 
5 Hoe vervang ik een (beschadigd) barcode-etiket? 
 
Zie hiervoor de instructie ‘Exemplaren omlabelen’ 
 
6  De school gebruikt een kleurcodesysteem of andere plaatsingsmethode. Waar kan ik dit 
aangeven? 
Volg de instructie Boeken koppelen op school, tot de titelgegevens worden opgehaald.  
 

http://www.probiblio.nl/index.php?cmd=file&file=5233&action=download
http://www.probiblio.nl/index.php?cmd=file&file=5233&action=download
http://www.probiblio.nl/index.php?cmd=file&file=5233&action=download
http://www.probiblio.nl/index.php?cmd=file&file=4076&action=download
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Typ nu de kleur- (of plaatsings-)code in het veld Opmerking en zet een vinkje in het hokje Toon in 
plaatsing. Deze toegevoegde plaatsing zal op exemplaarniveau worden getoond. 
 
 
7 Is het mogelijk om de eigen kasten (en of plaatsing) te tonen in de portal? 
 

 
 
Het is niet mogelijk om de getoonde kasten te wijzigen. Het is wel mogelijk om op exemplaarniveau 
een lokale plaatsing aan te geven en zo af te wijken van de bovenin getoonde kastindeling. 
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Het is niet mogelijk om op deze locatie plaatsing te zoeken in de portal of in de web-cliënt. 
 
 
8 Hoe kom ik aan etiketten? 
De rug etiketten hebben twee standaard formaten met de volgende stylesheets: 
 
Grote PIM-etiketten: 

 
 
Kleine fictie-etiketten: 

 
 
Deze kan school of bibliotheek aanschaffen bij NBD|Biblion 
(http://www.nbdbiblion.nl/diensten/bibliotheek-beheer/media-presentatie-systeem/printprogramma-
mediaetiket). Het is belangrijk dat de etiketten het juiste formaat hebben om correct te kunnen printen. 
 
De barcode-etiketten kunnen bij de boekhandel worden aangeschaft. 
 
 
 
 

http://www.nbdbiblion.nl/diensten/bibliotheek-beheer/media-presentatie-systeem/printprogramma-mediaetiket
http://www.nbdbiblion.nl/diensten/bibliotheek-beheer/media-presentatie-systeem/printprogramma-mediaetiket

