
Werkwijze project Optimalisatie bezitssynchronisatie 

 

Bij het project Optimalisatie Bezitssynchronisatie zijn we gestart met het analyseren van het bezit in 

het ILS en in het GGC voor een aantal bibliotheken. Dit waren bibliotheken die gebruikmaken van 

Wise, het ILS van OCLC. De reden hiervoor was dat de kennis van beide systemen in dezelfde 

organisatie zit en we op die manier het proces sneller konden bedenken en toetsen.  

Consistency check 

We hebben een proces ontwikkeld dat we de consistency check noemen. Hierbij wordt het bezit in 

detail vergeleken in het ILS en het GGC. Dit hebben we getest bij een paar kleine bibliotheken en dat 

gaf goede resultaten. Hiermee kon het bezit in het GGC aangepast worden als het niet goed stond, of 

verwijderd worden als het materiaal inmiddels niet meer in het ILS stond, maar nog wel in het GGC. 

Inmiddels passen we de consistency check ook toe op grotere, provinciale systemen.  

Een aantal zaken kon door OCLC zelf worden aangepast, maar niet alles. Er is door de beheerders 

van het ILS veel tijd gestopt in het aanpassen van het bezit in het GGC zodat dit weer goed staat. Dit 

was in sommige gevallen een enorme klus en we zijn de beheerders erg dankbaar voor dit werk. Hier 

profiteert het hele netwerk van en uiteindelijk ook de bezoekers en leden van de bibliotheken. 

Inmiddels zijn we ook in gesprek met andere leveranciers van het ILS, zoals Infor en Brocade om 

dezelfde analyse te maken.  

Op basis van de uitkomsten van de consistency checks heeft OCLC ook aanpassingen gedaan om 

het synchronisatieproces tussen het ILS en het GGC te optimaliseren. Daarbij kijken we ook naar het 

proces tussen het GGC en de NBC+. 

Voorkomen van vervuiling in de toekomst 

Om te zorgen dat na het opruimen van de vervuiling uit het verleden het proces in de toekomst goed 

blijft lopen, passen we tools en rapportages aan en werken we handleidingen bij met de meest 

recente inzichten. Hier zijn we nog niet helemaal mee klaar, maar we hebben al veel zaken verwerkt 

en aangepast. Het blijkt bijvoorbeeld dat bij fusies van bibliotheken of het opheffen van vestigingen (bv 

als gevolg van het samengaan in een nieuwe organisatie) het bezit niet altijd goed verhuist in de 

systemen van de  oude naar de nieuwe vestiging.  

 


