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Algemeen
Neem alvast een kijkje, de demoportal schoolWise bij HKA draait sinds begin februari op 6.3.3.
Het moment van overstap verschilt per bibliotheekorganisatie. Informeer bij de Wise
systeembeheerder van uw bibliotheek wanneer de overstap naar versie 6.3.3 bij u zal
plaatsvinden.

Kinderjury 2016: dubbele titelcarrousel
Binnenkort begint de Nederlandse Kinderjury 2016. Net zoals in vorige jaren zorgen wij ervoor
dat de titelcarrousel in schoolWise helemaal in het teken van de Kinderjury staat. Er zijn maar
liefst 100 titels per leeftijdscategorie geselecteerd voor de Kinderjury 2016.
Dit jaar kunnen we in de titelcarrousel twee verschillende lijsten tonen: voor 6-9 jaar en 10-12
jaar.

Voortgezet onderwijs: mediatheekWise
Op dit moment wordt er proefgedraaid met mediatheekWise voor het VO, vanaf volgend
schooljaar bieden we dit aan voor al onze klanten.
Op onze bicatsite is meer informatie over mediatheekWise te vinden, of neem alvast een kijkje
op onze demoportal mediatheekWise

Portal
Wachtwoorden vanaf nu hoofdlettergevoelig
Dat was voorheen niet zo, maar dit is tegenwoordig de standaard. Als hiermee bij het aanmelden
een fout wordt gemaakt, verschijnt er een melding:
“Je hebt het niet goed geschreven. De hoofdletters en kleine letters moeten precies kloppen.”
De hoofdlettergevoeligheid geldt niet voor de groepswachtwoorden.
Kastensnuffel uitgebreid met kast 'Engels'

Kijk in de kast is uitgebreid; bij het scrollen naar rechts verschijnt een kast 'Engels', met hierin
alle titels met Engels als taal, die op school zijn.
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Titellijst 'Alleen voor jongens' nu ook bij profiel Spanning
Op het gebruikersoverleg bleken de
meningen verdeeld over de vraag waar de
profiellijst 'Alleen voor jongens' het beste
tot zijn recht komt.
De profiellijst is nu op twee plekken terug te
vinden: bij Vriendschap èn bij Spanning
Tip voor Firefox: docentrapportages
meteen openen in de browser
Als in Firefox de add-on “InlineDispotion
Reloaded” in gebruik is, zullen de
docentrapportages altijd openen in een
nieuw tabblad/nieuw venster in plaats van
een pop-upscherm waarin gevraagd wordt
te kiezen voor Opslaan of Openen.
Webshop open of gesloten
Als er met webshopkalenders wordt gewerkt, is in de portal te zien of de webshop open of
gesloten is.

Leerling import
Vervangende hoofdpassen
Het is nu ook mogelijk om bij de leerlingimport nieuwe vervangende hoofdpasnummers mee te
geven. Hiermee kun je ervoor zorgen dat er altijd eigen pasnummers zijn voor de school.
Vul hiervoor in het importbestand in de extra kolom 'LENERNUMMER' (zie nieuwe template) de
nieuwe pasnummers in. De bestaande hoofdpassen worden volgpassen maar blijven geldig
(status 'actief'). De nieuwe pasnummers in het importbestand worden dan hoofdpassen met
eigenschap 'EDUB'.

Overige wijzigingen
Verbeterde Etiketlijsten, Scanlijsten, Leerlingoverzicht
•

Etiketlijst/scanlijst: de wijze waarop de namen worden vermeld is voortaan roepnaamvoorvoegsel-achternaam.

•

Etiketlijst/scanlijst: de manier waarop wordt bepaald welk pasnummer wordt afgedrukt, is
verbeterd. Voorheen werd altijd het hoofdpasnummer afgedrukt. Dat gebeurt nu alleen
nog als een leerling slechts één pasnummer heeft.
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Als een leerling meerdere pasnummers heeft, zal het systeem bij voorkeur een
pasnummer gebruiken dat op de school werd uitgegeven / via de leerlingimport is
aangemaakt. Deze pasnummers zijn te herkennen aan de opmerking 'EDUB' in de
klantenadministratie tabblad Passen. Ook is het te zien op het leerlingenoverzicht, zie
hieronder.
Als een leerling meerdere pasnummers heeft die door de bibliotheek werden uitgegeven,
dan zal de Volgpas worden afgedrukt.
•

Het Leerlingoverzicht is uitgebreid met kolom Volgpassen, ook wordt de sector vermeld
waar het pasnummer werd uitgegeven.

Rol docent toekennen
• Kleine verbetering. Bij het toekennen van de rol Docent1 in de klantenadministratie moet
een schoolvestiging worden gekozen; de lijst van schoolvestigingen is nu gesorteerd op
vestigingsnummer.
Automatische printerkeuze gedeactiveerd
In de baliesoftware gaan printopdrachten meteen naar de (juiste) printer, zonder dat je elke keer
hoeft te kiezen en te bevestigen. Deze keuze wordt dan per soort printopdracht per werkstation
(pc) gedaan na de eerste keer.
Dit is echter voor scholen helemaal niet handig en werkt verwarrend, omdat je niet ziet wat er
gebeurt. En heb je de eerste keer een verkeerde printer gekozen dan is er een speciale
bevoegdheid nodig om het te wijzigen.
Daarom is de automatische printerkeuze voor schoolWise gedeactiveerd*, maar: dit geldt niet
met terugwerkende kracht.
We raden aan om alleen in te grijpen als printopdrachten door de verkeerde printer worden
uitgevoerd omdat in het verleden een automatische printerkeuze is vastgelegd. In de handleiding
schoolwise_client is beschreven hoe dit moet.
*) Dit zit ook al in versie 6.3.2 vanaf de update van 16-02-2016

VERWACHT IN EEN VOLGENDE VERSIE
–
E-books KB als kleine titelcarrousel
–
Afboeken (verwijderen) van de openstaande reserveringen op scholen aan einde schooljaar
–
Leesmeter inbouwen, een soort visuele statistiek van hoeveel er is geleend per groep
–
Meer avatar-plaatjes (profielplaatjes)
–
Meerdere filters tegelijk inzetten in zoekmachine en themasnuffel
–
Betere leestips genereren, niet gebaseerd op uitleengedrag (in onderzoek)
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