Nieuw in schoolWise / mediatheekWise

Nieuw in schoolWise versie 6.3.4
Neem alvast een kijkje, de demoportal schoolWise bij HKA draait al op 6.3.4.
Het moment van overstap verschilt per bibliotheekorganisatie. Informeer bij de Wise
systeembeheerder van uw bibliotheek wanneer de overstap naar versie 6.3.4 bij u zal
plaatsvinden.
Versie 6.3.4 bevat slechts enkele kleinere wijzigingen. Achter de schermen zijn we vooral druk
met de eigen wachtwoorden voor schoolWise in de volgende versie (6.3.5).

Handleidingen
De handleiding schoolwise_portal is uitgebreid: toegevoegd is een instructie hoe je een
snelkoppeling aanlegt op iPad.

Overzichten
•

Nieuw overzicht: 'Handmatig ingeschreven leerlingen'
Overzicht van de leerlingen die
handmatig werden ingeschreven,
d.w.z. buiten de leerling-import
om. Het probleem doet zich nl.
voor dat deze leerlingen (vaak
peuters) soms toch niet op deze
school worden ingeschreven, maar
ook niet automatisch kunnen
worden uitgeschreven via de
leerling-import.

•

Het overzicht 'Reserveringen per
groep' is uitgebreid met kolommen Berichtdatum en Zebra (= barcode)

•

Het Leerlingenoverzicht in schoolWise en mediatheekWise is iets aangepast; oudere
pasnummers waar nog het Instantie-nummer bij staat, worden in het leerlingoverzicht
getoond als pasnummers van de sector BIEB

Overig
Manager, klantimporttabel LNRANI: verouderde parameter 'Pasexport J/N' is verwijderd, er kan al
geruime tijd op een andere manier een exportbestand van pasnrs voor een pasdrukkerij worden
gemaakt.

Nieuw in mediatheekWise 6.3.4
Homepage van mediatheekWise heeft nu een blokje met nieuwsberichten, gericht op jongeren.
Deze berichten zijn afkomstig van 7Days, de krant voor jongeren.
Als extra digitale bron is NEMO Kennislink opgenomen, een rijke verzameling van zeer
interessante populair wetenschappelijke actuele informatie. Het niveau van deze bron is
bovenbouw HAVO-VWO. Ook voor volwassenen is dit overigens een prima bron.
Zie afbeeldingen op volgende pagina. Zie ook de demo/portal van mediatheekWise
http://mediatheekwise-demo.bicat.com/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7373;var=mwise

Nieuwsbrief schoolWise wordt verzonden via de mailinglist schoolWise – aan/afmelden op www.bicat.com servicemenu

Nieuw in schoolWise / mediatheekWise

Nieuwsbrief schoolWise wordt verzonden via de mailinglist schoolWise – aan/afmelden op www.bicat.com servicemenu

