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Hoe in Brocade omgaan met materialen in quarantaine ? 

 

Samenvatting 

Materialen die binnengebracht worden, worden ook onmiddellijk in Brocade ingenomen. Op die 
manier worden onterechte boetes vermeden.  

Aan deze materialen wordt vervolgens een tijdelijk (= schaduw-) pk-genre gekoppeld, terwijl het 
originele ‘onthouden’ wordt.  

Na afloop van de quarantaineperiode wordt de medewerker hierop geattendeerd, en kan het tijdelijk 
(=schaduw-) pk-genre opnieuw weggehaald worden. 

De configuratie wordt op vraag uitgevoerd door CS.  

 

Configuratie 

a. <Instellingen / Beheer catalografische instellingen>. Open een catalografische instelling, en 
vervolgens een bestaand pk-genre. Kies in dat pk-genre, onder de hoofding ‘Acties’, voor 
‘Kopieer de gegevens’ en geef daaronder de identifier voor het quarantaine-pk-genre in, 
zonder spaties. Voorbeeld: ’turnquarantaine’. Klik dan op registreer.  

Het nieuwe pk-genre opent. Vervolledig dit door de volgende velden in te vullen: 

 Namen / benaming: ‘Even in quarantaine’ 
 Instelling: staat al ingevuld 
 Identificatie: quarantaine 
 Verwoording OPAC: ‘Voorlopig niet beschikbaar’ 
 Streepjescodetype: staat al ingevuld 
 Standaard uitleenparameter: kies voor een niet uitleenbare objectklasse 
 Display object: staat al ingevuld 
 De resterende velden mogen blanco blijven 

 
b. <Catalografie / catalografie – schaduwkenmerken / beheer collectie naar boekbinder, 

hersteldienst, ... / types schaduwkenmerk (hersteldienst, boekbinder, ...)>. Open een bestaand 
type en kopieer.  

Vervolledig daarna als volgt: 

 Identifiatie: acroniembib-quarantain, vb. ‘turn-quarantain’ 
 Benaming: vrije tekst, vb. ‘Turnhout-materiaal in quarantaine’ 
 Toegangsslot: ak:catac 
 Catalografische instellingen: acroniem catalografische instelling(en) 
 GEEN rekening houden met leenstatus: aanvinken 
 GEEN rekening houden met reserveringen: aanvinken 
 Instelling:genre: cfr. a 
 Leen objectklasse: cfr. a 
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Concrete werking 

 
a. Maak ’s avonds – of de ochtend daarop – een lijst aan van alle objecten die ingenomen werden: 

<Leen / Leen selecties / Selecteer objecten op transactietype – aantallen> 

 

Een lijst van deze objecten wordt opgeslagen onder de persoonlijke lijsten, map ‘lst’. 
 

Noot : als alternatief voor het aanmaken van deze lijst kan men de ingenomen materialen ook 
een tweede keer inscannen om ze in quarantaine te zetten, cfr. infra sub b. 
 
 

b. Plaats deze objecten in quarantaine – dus onder het tijdelijk / schaduwpk-genre. Brocade 
‘onthoudt’ het origineel pk-genre. Ga daarvoor te werk als volgt. 

<Catalografie / Catalografie schaduwkenmerken / Beheer collectie naar boekbinder, 
hersteldienst, ... / Verplaats naar schaduwkenmerk (korte versie)> 

Vul het quarantaine-pk-genre (cfr. configuratie a), de datum tot wanneer deze materialen uit 
quarantaine mogen komen, en de lijst van objecten die je zonet aanmaakte. Klik op registreer.  

Brocade geeft een lijst terug met correct in quarantaine geplaatste objecten. Die wordt 
bewaard onder de persoonlijke lijsten, folder ‘Schaduw’, met vermelding van datum en uur. 

Noot : als alternatief kunnen in dit scherm de ingenomen materialen ook stuk per stuk 
ingescand worden om ze in schaduw te zetten, cfr. supra sub a.  
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c. Haal - liefst dagelijks - de objecten die drie dagen eerder werden ingenomen terug uit hun 

tijdelijk / schaduw pk-genre – en ‘verplaats’ ze dus terug naar hun origineel pk-genre. 

<Catalografie / Catalografie schaduwkenmerken / Beheer collectie naar boekbinder, 
hersteldienst, ... / Verplaats naar origineel plaatskenmerk (korte versie)>. 

Selecteer onder de persoonlijke lijsten, folder ‘Schaduw over tijd’, bibliotheek, de lijst met 
objecten die uit quarantaine mogen komen. Er zal hier slechts één lijst staan, die cumulatief 
wordt aangevuld, dus ook wanneer deze actie een dag wordt overgeslagen. 

Na registreren komt Brocade terug met een lijst van objecten waarvoor de terugplaatsing 
gelukt is. 

 


