Informatie over de website
Hier vindt u informatie over het gebruik en de mogelijkheden van deze website. Zijn er na het lezen
nog vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail onder vermelding van ‘website’ naar
info@bibliotheekdenbosch.nl





Inloggen - zie 2
Hoofdmenu en footer – zie 3
Zoeken in de catalogus en reserveren – zie 4
Activiteiten en kaarten bestellen – zie 8

De website heeft een aantal vaste onderdelen die je op elke pagina zult terugvinden, zoals het logo,
menu, zoekscherm. Het menu ‘Snel naar..’, Nieuws en het Activiteitenoverzicht kunnen variëren.
Zo hebben jeugd , jongeren en scholen een eigen homepagina.
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1. Logo
Via een klik op het logo komt u altijd weer terug op de homepage
2. Inloggen
U kunt hier op direct inloggen in Mijn Bibliotheek. Inloggen kan de eerste keer met het
pasnummer en een pincode/wachtwoord. Deze pincode bestaat uit 4 cijfers: uw
geboortedatum en –maand, ben je geboren op 30 september dan is de pincode 3009.
Wij raden u aan om na de eerste keer inloggen een eigen gebruikersnaam en wachtwoord te
kiezen. Het vraagteken ? geeft meer uitleg hierover.
Zodra u dit hebt gedaan verschijnt rechtsonder het menu van Mijn Bibliotheek. Mijn
Bibliotheek en de catalogus zijn geïntegreerd in de website zodat u de hele tijd alle
informatie bij elkaar heeft. Als u bent ingelogd kunt u alle functies van Mijn Bibliotheek
gebruiken. Bezoekt u de site vanuit uw eigen computer, smartphone of tablet dan kunt u het
blokje voor "Onthoud mij" aanvinken.
LET OP: U kunt vanaf elke pagina op de website inloggen, maar het menu van Mijn
bibliotheek ziet u alleen op de homepage. Op de homepage kunt u ook weer uitloggen.
Problemen met inloggen of reserveren? Gebruik dan de link naar de catalogus in het menu
‘Snel naar …’ (6).
Meer over inloggen staat bij het "?" in de rechterbovenhoek van de site.
3. Hoofdmenu
Het hoofdmenu van de website is gesplitst in twee delen: header en footer
Bovenaan (in de header) vindt u diensten, activiteiten en inspiratie voor lezers en bezoekers
van de bibliotheek.
Onderaan de homepage, in de footer, vindt u informatie van de klantenservice, zoals
lidmaatschap, tarieven en voordeelmetjebiebpas. In de rubriek ‘over de bibliotheek’ zijn
brochures en het jaarverslag te vinden, maar ook de historie van het pand aan de
Hinthamerstraat, vacatures en stages en de menukaart van Bon Appetit.

4. Zoeken in catalogus of website
Het zoekscherm heeft twee functies. Hier kunt u kiezen of u wilt zoeken in de catalogus óf
wilt zoeken naar informatie op deze website.
Zoeken op de deze website
Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de tarieven van biebpas of leengeld dan typt u hier
‘tarieven’ in. U krijgt dan een overzicht van alle pagina’s met informatie over tarieven.
Zoeken naar een activiteit
Om te zoeken naar een activiteit kunt u gebruik maken van het zoekscherm binnen het
volledig overzicht van activiteiten. (zie 8)
Zoeken in de catalogus en reserveren
Binnen de website kan je direct zoeken in de catalogus. Het is handig om eerst in te loggen
via het inlogscherm rechtsboven. Rechts onder het snelmenu verschijnt ‘mijn menu’ .
Problemen met reserveren
In combinatie met sommige browsers (windows xp en explorer 8) lijkt het reserveren niet
altijd goed te gaan. Gebruik een andere browser óf maak gebruik van de webversie van de
catalogus. U vindt deze door te klikken op ‘Catalogus’ in het menu ‘Snel naar..’ (6).
5. Symbolen
Hier vindt u uitleg over deze website;
Webcatalogus openen in een nieuw venster;
Mobiele versie van de website; speciale voor beeldschermen van smartphones. Vanuit
de mobiele versie zijn alle catalogusmogelijkheden beschikbaar, inclusief reserveren,
verlengen, aanwinsten, leesadvies en adressen/openingstijden van de bibliotheken
Drempelvrije catalogusversie voor slechtzienden;
Scherm tvergroten: op het toetsenbord de toetsen Ctrl en + samen indrukken.
Gebruik Ctrl en - om te verkleinen. Met Crtl en 0 ga je weer terug naar de normale stand.
6. Het menu ‘Snel naar..’
Om het zoeken naar populaire pagina’s makkelijker te maken ziet u rechtsboven het menu
‘Snel naar…’
De jeugd- en jongerenpagina’s en de scholenpagina hebben een eigen snelmenu afgestemd
op hun specifieke thema’s.
7. Social media
U kunt de bibliotheek ook volgen op Twitter, Facebook, Pinterest of filmpjes bekijken op
YouTube.

8. Activiteiten
Hier vindt u een overzicht van wat er de binnenkort in de bibliotheek te doen is. Klik op
‘volledig overzicht’ dan krijgt u de activiteiten in de komende periode te zien. Dit kunt u
verder aanvullen via de ‘laad meer’ knop.
Activiteiten - Kaarten bestellen
Dit biedt een overzicht van alle activiteiten waarvoor een toegangskaart gekocht moet
worden. Klik op de betreffende activiteit om kaarten te bestellen en volg de aanwijzingen op
het scherm. Je kunt betalen met iDeal.

Zoeken naar een activiteit, lezing etc.
Om te zoeken naar een activiteit gebruik je het zoekscherm binnen het volledig overzicht van
activiteiten.
Zoekresultaten wissen
Links bovenaan bij de zoekresultaten staat dan ‘legen’, door hierop te klikken wordt de
selectie weer gewist.
Tags, categorieën en locaties
Aan de activiteiten zijn tags toegekend. Door op een tag te klikken krijg wordt een overzicht
getoond van vergelijkbare activiteiten.

