Bibliotheek (zorginstelling) rekenmodel boeken uitleen

Database Boeken:
In de database boeken vult U links de boeken in en aan de rechterzijde geeft U de aantallen op die U in voorraad
heeft
Het nummer uiterst rechts moet per boek een uniek nummer krijgen
In dit voorbeeld is aan het nummer een code meegegeven N= Normale letter groter en G= groot letter formaat
U kunt er ook voor kiezen om het letter formaat in de kolom Taalcode onder te brengen
Doordat de database standaard is voor zien van filters in alle kolommen koppen
Kunt U bv filteren op auteur of op soort boek. Als aan de taalcode het letterformaat is gekoppeld kunt U filteren
op taal en lettercode
Deze tabel is simpel weg met meer regels uit te breiden
boekenlijst

er is ruimte voor:
Uniek boek nummer
Titel
Auteur
Uitgever
Type of soort boek
extra infp
voorraadbeheer:
Als U de kolom aantal in voorraad invult, krijgt U in de volgende kolo te zien hoeveel er uitgeleend zijn
De laatste kolom geeft de huidige voorraad weer.

In dit voorbeeld is gekozen om de bewoners van een zorgcentrum als klant (gebruiker van de uit te lenen boeken)
in onderstaande klanten/bewoners lijst in te vullen
Deze tabel kunt U simpel weg van meer regels voorzien

Er is ruimte voor
gebruikersnummer
Naam van de bewoner/klant
man of vrouw
kamer of afdelingsnummer
U kunt opgeven voor wat voor soort boeken de bewoner interesse heeft
2 regels voor extra info

Bovenaan de boekingslijst is een zoekscherm ingericht U vult het klantnummer in cel C2 en U krijgt alle info
uit bovenstaande lijst
in cel B2 vindt U de huidige datum
in cel B3 geeft U het aantal dagen op waarmee gerekend moet worden om aan te geven dat de uitleen tijd
verstreken is in het voorbeeld staat 15, maar daar bent U geheel vrij in de 1e cel wordt donker van kleur

Hoofdbestand. Boekingslijst

De boekingslijst is geheel automatisch U kunt maar 3 kolommen invullen:
Klant/bewoners nummer
Het nummer van het boek
een X bij retour ontvangst
Zodra U het klantennummer invuld wordt de uitgifte datum en tijd ingevuld
Zodra U het nummer van het boek heeft ingevuld wordt in de achterste kolom de voorraad bijgewerkt
Als van het boek de voorraad op 0 staat wordt de cel rood van kleur
Als de leen termijn langer is dan het aantal dagen dat U heeft opgegeven in cel B3 wordt de betreffende cel
in kolom B rood van kleur
Op het moment dat een boek weer wordt ingeleverd plaatst U een X in kolom O
de voorraad wordt weer bijgewerkt en de eventuele kleur accenten worden opgeheven.

Dit rekenmodel is tevens voorzien van een tabblad reserveringen
U geeft klant/bewoners nummer op en het nummer van het boek
Datum en reserveringtijd wordt automatisch voor U berekend
Als een boek van dereserveringslijst wordt afgehaald moet U boeknummer en klantnummer leegmaken
Op datum en tijd volgorde kunt U iedere reservering terug vinden in het overzicht reserveringen

bij boek 108N ziet U de
datum en tijd volgorde

Na toevoegingen in het
hoofdbestand dient U deze
draaitabel bij te werken
dat doet U met een toetsen
bordcommando
Control Shift H

Als extra stukje service kunt U voor Uw klanten nazien welke boeken ze al hebben gelezen
dmv onderstaande draaitabel krijgt U op volgorde van het klant/bewoner nummer een lijst van alle boeken
die volgens de boekingslijst zijn uitgeleend.
Mocht het historisch overzicht erg groot worden, dan kun U ook nog op naam filteren

