Hoe uitleentermijn van werken verlengen?

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.

6)

Aan de linkerkant van de pagina staat onderaan ‘Mijn bibliotheek’. Als u met uw muis
boven deze tekst gaat staan, gaat er een venstertje open.

7)

De uitleentermijn verlengen staat in 2e positie. Ga met uw muis boven ‘uitleentermijn
verlengen’ staan en klik hierop.

8)

U dient nu eerst in te loggen om verder te kunnen.
 Vul uw identificatie in.
Deze bestaat uit de cijfercode van uw lenerskaart. Bij het intikken van de barcode moet
je ‘0325’ weglaten.
 Vul uw wachtwoord in.
In dit vult u uw geboortedatum in. Dit moet in de vorm zoals aangegeven zijn,
namelijk met 2 cijfers/2 cijfers/4 cijfers, bijvoorbeeld 16/08/1978.
 Klik op aanmelden.

9)

U kunt nu zien welke werken u in bezit hebt.

10) Vink de werken waarvan u de uitleentermijn wil verlengen aan.
11) Druk op ‘verleng de gemarkeerde items’.
12) Indien het gelukt is, zal er naast alle items die u hebt aangevinkt ‘verlengd’ staan.
13) Indien dat niet zo is, is de uitleentermijn niet verlengd.
14) Op dit moment is het niet mogelijk om de uitleentermijnen van materialen waarvan de
uitleentermijn reeds verstreken is nog via de website te verlengen.
15) Indien u de uitleentermijn van verschillende kaarten na elkaar wil verlengen, zal het
nodig zijn om uit te loggen. Daarvoor klikt u links op het scherm, onder het logo van
Ivebic, helemaal onderaan op “uitloggen”. Daarna kunt u dezelfde stappen terug zetten,
vanaf “Mijn bibliotheek”.
16) Indien er nog problemen zijn : graag een berichtje a.u.b.

