
 

 

Programma voormiddag 
 

Verwelkoming –Bart Peeters/Jo Rademakers (LIBIS) 
Korte verwelkoming & verloop van de dag 

 

 

“Techniek staat voor niks, maar de mens staat centraal : over RTA en EDI 

binnen het acquisitieproces bij de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL), 

Nederland” – Hiltje De Vries (Afdeling Digitale Diensten – Universitaire 

Bibliotheken Leiden)  
De UBL werkt sinds juli 2016 met bibliotheeksysteem Alma als opvolger van Aleph. De komst 

van Alma heeft nieuwe mogelijkheden geboden, onder andere binnen de workflows van het 

bestellen en factureren. Zo benaderden leveranciers ons al snel met de vraag of we Real Time 

Acquisition konden opstarten om zo middels hun portal automatisch orders naar Alma te 

laden. Ook zijn we gaan werken met het automatisch inlezen van facturen naar ALMA middels 

Electronic Data Intgerchange, EDI.   

Wat is dit nu precies en wat betekenen deze integraties niet alleen technisch gezien, maar 

vooral ook workflowtechnisch gezien voor de medewerkers van Acquisitie? "Raken we ons 

werk niet kwijt en houden we nog wel voldoende controle op onze data?" "Worden we 

overbodig of biedt deze nieuwe manier van werken misschien nieuwe kansen en 

mogelijkheden?" "Wat zijn de voordelen eigenlijk van deze nieuwe koppelingen?" Vragen, 

waar in deze presentatie antwoord op wordt gegeven vanuit de bevindingen en ervaringen 

van de medewerkers van de afdeling Metadatadiensten en Acquistie van de UBL. 

 

 “Alma/Limo update” – Gijs Noels en Veerle Kerstens (LIBIS) 
Wat hebben we gerealiseerd het voorbije jaar, maar vooral, waar zijn we mee bezig en hoe 

ziet de roadmap eruit voor Alma en Limo?   

 

“Naar een geïntegreerde ontsluiting van de KADOC-erfgoedcollecties met 

Limo“- Luc Schokkaert (KADOC )  
KADOC-data zijn verspreid over diverse databanken: boeken, tijdschriften en audiovisuele 

documenten in Alma, archieven in scopeArchiv, naslaggegevens in ODIS,… Voor de gebruiker 

was het moeilijk een algemeen overzicht te krijgen van al het in KADOC beschikbare erfgoed. 

In de uiteenzetting komt aan bod hoe Limo werd ingezet om een geïntegreerde ontsluiting te 

realiseren en hoe de diverse systemen met elkaar zijn verbonden. 

 

“Google/Google Scholar” – Veerle Kerstens (LIBIS) 
Onderzoekers hebben er belang bij dat hun publicaties zo goed mogelijk gevonden worden 

via zoekmachines. Ook als bibliotheek willen we dat onze collecties breed vindbaar zijn via 

het web. Google is in dit verhaal uiteraard "incontournable". In deze sessie exploreren we het 

concept "search engine optimization", hoe we dit kunnen toepassen voor onze collecties en 

repositories, en wat de verschillen zijn tussen Google en Google Scholar op dit vlak. 
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Namiddagsessies  

 
“Scan on Demand” & “In Transit” – Jorinde Sercu (KU Leuven Bibliotheken - 

Rechtsgeleerdheid) 

Aan de KU Leuven Bibliotheken werden de Alma Fulfillment functionaliteiten rond “Scan on 

Demand” en “In Transit” in een aantal testgroepen in detail bekeken.  In deze sessie krijgt u 

een zicht op de mogelijkheden, voordelen en eventuele nadelen. 

 

“Haal meer uit Limo” - Veerle Kerstens (LIBIS) 

We belichten enkele features van Limo van recente datum of die minder bekend zijn: 

mogelijkheden om Limo beter af te stemmen op de behoeften van je gebruikers. Indien 

gewenst is er ook een uitgebreide Q&A: krijg antwoord op al je vragen over Limo! 

 

“Zijn ‘kleinere’ leveranciers nog relevant? Room for thought” – Filip Neesen (KU Leuven 

Bibliotheken – Bibliotheekdiensten) en Gijs Noels (LIBIS) 

In navolging van de voormiddagsessie van Hiltje De Vries “Techniek staat voor niks, maar de 

mens staat centraal: over RTA en EDI binnen het acquisitieproces bij de Universitaire 

Bibliotheken Leiden”, willen we een brainstorm oefening houden om samen te bekijken waar 

de opportuniteiten liggen om acquisitieprocessen te stroomlijnen/ te automatiseren en 

bijkomend na te gaan op welke manier LIBIS hierin ondersteuning kan bieden. 

 

“Key Performance Indicators (KPI’s) in bibliotheken?” – Frederic Vandoolaeghe (KU 

Leuven Bibliotheken –Kulak), Paul Sijsmans (KU Leuven Bibliotheken – 

Bibliotheekdiensten) en Gijs Noels (LIBIS) 

Enkele vragen die ons (hopelijk) allemaal bezighouden zijn, “doen wij ons werk goed? werken 

we efficiënt? en vooral… zijn onze eindgebruikers tevreden?”  

Binnen het huidige tijdskader waarbij steeds minder resources ter beschikking gesteld 

worden, blijken de antwoorden op deze vragen geen evidentie te zijn. Daarom willen we in 

deze sessie enerzijds dieper ingaan op het belang van “meten en weten” in functie van het 

bereiken van de instellingsgebonden strategische doelstellingen en anderzijds de 

mogelijkheden in Alma Analytics inzake out of the box KPI reports en benchmarking 

demonstreren.   

 

 

“Auteursrechten bij digitale documenten “ – Diederik Lanoye (KU Leuven Bibliotheken – 

Bibliotheekdiensten en Documentverwerking) 

Alma-D biedt een praktische oplossing voor de opslag en bewaring van digitale en 

gedigitaliseerde documenten in vele formaten en het beheer van digitale collecties. Maar 

mag je elk document digitaliseren? Welke bestanden mag je wel of niet bewaren in Alma-D? 

En hoe kan je de toegang tot bestanden in Alma-D afschermen om aan de geldende regels te 

voldoen? In deze sessie bevragen we hoe jullie Alma-D (zullen) gebruiken en bespreken we 

hoe wensen en wetten in overeenstemming kunnen gebracht worden. 


