De Wisecat+ van HKA
Meerdere bronnen tegelijk doorzoeken
De Wisecat+ is de nieuwe zoekcomponent van Wise. Met de Wisecat+ kunnen klanten met
één zoekopdracht zoeken, zowel in lokale gegevens als in wat elders in het land beschikbaar
is. 'Lokaal' betekent dat wordt gezocht in wat de eigen bibliotheek (basisbibliotheek, netwerk)
in Wise aanbiedt. 'Elders' betekent dat de bronnen van de NBC+ worden doorzocht – en
daarbij wordt landelijk beschikbaar gestelde content aangeboden. Desgewenst zijn eigen
externe (lokale) bronnen te koppelen.

Focus op lokaal aanbod
Bij het zoeken ligt de focus op wat lokaal beschikbaar is. De Wisecat+ zal zoveel mogelijk de
zoekvragen binnen Wise afhandelen; dit zal ook het grootste deel van de zoekvragen
omvatten. Gebruikers met meer specialistische zoekvragen hebben in één moeite door direct
de beschikking over het aanbod uit de NBC+. Zo nodig kan direct worden gereserveerd.

Slimme zoekbalk
Klanten kunnen in de Wisecat+ 'google-achtig' zoeken door het intypen van één of meer
woorden in het zoekveld. De Wisecat+ gaat daarmee razendsnel aan het zoeken.

Daarnaast biedt de zoekbalk extra slimmigheidjes: ▪ Suggesties voor schrijfwijze en
aanvullingen ▪ Tolerantie ten aanzien van de schrijfwijze ▪ Kunnen zoeken in meerdere
velden tegelijk: bijv. een combinatie van woorden uit titel, auteur, onderwerp en serie. ▪ Weet
de klant al wat hij zoekt? Dan kan hij gebruikmaken van 'Zoek in...' (titel, auteur, onderwerp,
reeks/serie). Daarmee wordt rechtstreeks gezocht in het gekozen veld.

Hulp bij het zoeken
'Zoekhulpen' (voorselecties) versnellen het zoeken. Er zijn verschillende voorselecties
mogelijk, denk aan e-books, muziek, onderwerpen of een bepaalde vestiging.

U bepaalt zelf welke zoekhulpen u uw klanten wilt aanbieden. Voorselecties zijn ook een
handig middel om bepaalde collectie-onderdelen te benadrukken.
De Wisecat+ doorzoekt alle voorselecties tegelijk. Per voorselectie wordt het aantal
matchende objecten getoond.

Anderen vinden...
Ook de lees- en luisterervaringen van
medegebruikers kunnen worden gebruikt.
Gevonden titels zijn niet alleen te sorteren op
relevantie, titel, auteur en datum maar óók
op 'populariteit'. Dit wordt o.a. bepaald door
de uitleenfrequentie en de ratings in cWise.

Hoe medegebruikers titels beoordelen, wordt gebruikt bij het filter 'beoordeling'. De ratings in
cWise zijn hiervoor de basis.

Niet afhankelijk van derden
De focus van de Wisecat+ ligt op het lokale
aanbod. Storing of traagheid van online
webservices hebben daarom weinig invloed op
het functioneren en de performance van de
Wisecat+.

Hulp bij het inrichten
'Welke API-keys hebben we nodig?' 'Welke bronnen in de NBC+ moeten we gebruiken?'
Wij kunnen het ons voorstellen dat u hierbij hulp nodig heeft. Desgewenst kunnen wij u
daarbij ondersteunen.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op! Contactpersonen zijn Emiel Poortman
(emiel@bicat.com) en Tom Ritsema (tom@bicat.com). Verdere gegevens vindt u onder aan
deze flyer.

