Hoe werken in de bib reserveren via het internet

1)

U gaat naar de website van IveBiC : www.ivebic.be

2)

Klik op de bladzijde om te enteren.

3)

Klik op het icoon ‘bibliotheek’.

4)

Klik vervolgens op het icoon ‘de bib’ (links) of op ‘catalogus’ (van boven in het
midden).

5)

Er gaat een venster open van Isis, de provinciale catalogus van de provincie Antwerpen.
Enerzijds kan U hier titels opzoeken, uitleenbaar in de Intergemeentelijke Bibliotheek
Hemiksem-Schelle. Anderzijds is het mogelijk materialen op te zoeken in bibliotheken
in de provincie Antwerpen en daarbuiten.

6)

Tik in het venster voor het woordje ‘Zoek’ de titel in die u wenst te zoeken (bijvoorbeeld
‘Zoenoffer’ van Karin Slaughter).

7)

Druk dan op het icoon ‘Zoek’.

8)

U kunt als lid van onze bibliotheek alleen reserveren in onze bibliotheek. Om werken te
reserveren dient u dus te zoeken in ‘Hemiksem OB’ (rechts op het scherm) en niet in
‘Alle bibliotheken’.
 Rechts op het scherm, onder het woordje ‘Selectie’, staat ‘Toon resultaten uit’.
 Als u ‘Hemiksem’ niet ziet, kan u met behulp van het rolmenu Hemiksem selecteren.
- Druk op het pijltje van het rolmenu en ga met de muis naar boven of beneden tot u bij
Hemiksem gekomen bent.
- Vervolgens klikt u op ‘Hemiksem OB’.
- Nu krijgt u alleen de collectie van onze bibliotheek te zien.

9)

Als u ‘Zoenoffer’ van Karin Slaughter wenst te reserveren, druk dan op ‘de titel’ van
deze schrijfster. Er gaat een nieuw blad open.

10) Op deze pagina, ziet u als eerste locatie Hemiksem. Ter hoogte van het woord “Locatie”
ziet u aan de rechterzijde van het scherm “Status” staan.
Onder het woordje ‘Status’ kan u zien of het boek al dan niet uitgeleend is.
Hierbij is het belangrijk om te weten:
 Indien het boek aanwezig is, kan het niet gereserveerd worden.
 Indien het boek niet aanwezig is, is het wel reserveerbaar. U ziet dan achter de tekst
‘Uitgeleend tot…’ de letter ‘R’ (reserveren) staan.
(Uitzondering : indien er verscheidene exemplaren in de collectie aanwezig zijn, kan
je maar reserveren als alle exemplaren uitgeleend zijn.)
11) Druk op de “R”. Er gaat er een nieuw venster open.

12)

U dient nu eerst in te loggen om verder te kunnen.
 Selecteer jouw bibliotheek.
Selecteer met het rolmenu ‘bibliotheek Hemiksem’.
 Vul de barcode van uw lenerskaart in.
Bij het intikken van de barcode moet je ‘0325’ weglaten.
 Vul de geboortedatum in.
Deze moet in de vorm dd/mm/jjjj zijn (2 cijfers/2 cijfers/4cijfers).
 Klik op aanmelden.

13) Na het inloggen drukt u op het bolletje voor hemi.
14) Klik op bevestig.
15) U ziet nu een scherm met de titel die u gereserveerd hebt.
16) Om het venster af te sluiten, klikt u bovenaan het scherm op het kruisje. U komt nu
terug op de beginpagina van Isis.

