Digitaal zoeken in de Bibliotheek
Inleiding
Als u gaat zoeken, opent u onze Atlantissite door te klikken op het icoon Bibliotheek op onze
homepage.. Met de Home-knop op de Atlantispagina’s keert u weer terug naar de site van
het gemeentearchief.
U kunt met een klik op het vraagteken rechtsboven in het zoeksysteem de
standaardtoelichting op het zoeksysteem oproepen.

Bibliotheek
De bibliotheekcatalogus is opgenomen in Atlantis, de zoekmachine.
Alle beschikbare digitale beschrijvingen zijn inmiddels opgenomen; bibliotheken die bij
archieven horen, zoals de bibliotheek van de Latijnse School, vindt u nog via de
inventarissen op de archieven.
Als u gekozen hebt voor Bibliotheek, krijgt u twee tabbladen met zoekschermen om te
kunnen zoeken in de catalogus op onze bibliotheekcollectie

Het zoekscherm
Om globaal te zoeken, kunt u
direct een zoekterm invullen in het
veld Vrij zoeken. Met dit woord
zoekt u door alle beschrijvingen en
door alle velden, behalve de titel. .
U kunt er ook voor kiezen om
uitgebreid op specifieke velden te
kunnen zoeken. U kuint specifiek
zoeken naar termen in de titel of
naam van de auteur en/of een
globale zoekvraag beperken tot
een bepaalde collectie of
trefwoord. U hoeft niet alle velden
in te vullen. Achter de velden
“Collectie” en “Trefwoord” kunt u
een selectielijst openen, waarin u een collectie of trefwoord kunt selecteren.

Het resultaatscherm
In het resultaatscherm krijgt u in
een tabel de zoekresultaten
gepresenteerd. Achter elke regel
kunt u op de knop klikken voor de
detailpagina van die boektitel.
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Door hier op te klikken kan naar de detailpagina genavigeerd worden

De detailpagina’s
U kunt vanuit het resultaatscherm de detailpagina van het stuk oproepen. In de detailpagina
vindt u een uitgebreidere beschrijving van het boek. Als u in onze studiezaal bent, kunt u de
titels die in de studiezaal staan zelf pakken om in te zien. Alle andere titels zijn via de
catalogus aan te vragen of te reserveren voor inzage.

Boeken aanvragen of reserveren
Als dit icoon getoond wordt kan dit object aangevraagd of gereserveerd worden

Op de detailpagina’s de bibliotheekcatalogus kunt u direct op het icoon “document
aanvragen” klikken. U ziet dan eerst een scherm waarop u kunt aangeven voor welke dag u
wilt aanvragen. Het is dus ook mogelijk vanuit huis boeken voor een bezoek aan de
studiezaal op een andere dag te reserveren.
Door op “aanvragen” te klikken, wordt uw aanvraag in uw “Winkelwagen” geplaatst. U kunt
vervolgens nog verder zoeken en ook andere titels of zelfs archiefstukken in het
Archievenoverzicht aanvragen.
Door rechtsboven op het woord “Winkelwagen” te klikken kunt u nog even controleren wat u
heeft aangevraagd. Hier kunt u eventueel ook nog aanvragen verwijderen. Door op
“Bestellen” te klikken wordt uw aanvraag doorgezet naar onze medewerkers dienstverlening,
die uw aanvragen verwerken.
Let op: U krijgt maximaal vijf inventarisnummers en/of boektitels tegelijk. Heeft u meer
aangevraagd, dan krijgt u eerst de eerste vijf stukken in de lijst

Tips en Trucs
Aanmelden als digitale bezoeker
U hoeft zich niet aan te melden als digitale bezoeker om van de zoekfuncties in Atlantis
gebruik te kunnen maken. Als u zich aanmeldt, krijgt u wel toegang tot extra opties.
Ook worden bij eventuele bestellingen uw gegevens overgenomen als u aangemeld bent. Dit
bespaart u de moeite van het steeds opnieuw moeten invullen van het bestelformulier.
Uw onderzoek vastleggen in uw eigen 'archief'
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Door u aan te melden op onze website kunt u gebruik maken van extra opties. Dit doet u
door rechtsboven te klikken op “Aanmelden”. Wanneer u nog niet als bezoeker geregistreerd
bent, dient u een registratieformulier in te vullen, dat is te openen door te klikken op
“registreren”.
U kiest dan als gebruiker een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Na het registeren kan
meteen worden ingelogd om eventuele extra functionaliteiten te kunnen benutten, zoals het
vastleggen van uw onderzoeksgegevens in persoonlijke dossiers. Bij een volgend bezoek
kunt u met de combinatie van de eerder geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord zich
weer aanmelden en toegang krijgen tot uw gegevens.
Als dit icoon getoond wordt kan dit object toegevoegd worden aan een persoonlijk
dossier
Als u zich al eerder had geregistreerd, maar u bent het wachtwoord vergeten dan kunt u het
wachtwoord laten e-mailen. Door de gebruikersnaam in te voeren en te klikken op vergeten
wachtwoord, wordt het wachtwoord gemaild naar het e-mail adres waarmee u zich destijds
heeft geregistreerd.
Zoekresultaten verfijnen
Als uw zoekresultaat teveel hits bevat, kunt u uw zoekvraag versmallen. Bovenaan het
scherm kunt u via het “kruimelpad” terug naar uw vraag. De zoekmachine Atlantis heeft uw
vraag onthouden en biedt u nu de optie om binnen de zoekresultaten een nieuwe vraag toe
te voegen. Hiermee beperkt u het aantal hits.
Zoekresultaten uitbreiden (verbreden)
Als uw eerste resultaat te weinig heeft opgeleverd, kunt u de resultaten van een nieuwe
zoekvraag laten toevoegen aan de al eerder gevonden hits. Uiteraard kunt u er ook voor
kiezen om een nieuwe zoekvraag te geven, waarbij uw eerdere resultaten niet meer getoond
zullen worden.
Zoeken op combinaties van woorden
U kunt op combinaties van woorden zoeken of juist aangeven dat u een zoekterm niet als
resultaat wilt zien. U kunt het plusteken gebruiken tussen twee zoektermen in eenzelfde veld.
Als u bijvoorbeeld Pater v.d. Elsen zoekt, dan kunt u als zoekvraag invullen 'Pater + Elsen',
U vindt dan de beschrijvingen waarin deze combinatie van woorden in een veld is
opgenomen, dus ook als in de beschrijving Pater Gerlachus van den Elsen staat.
Als u een exacte woordcombinatie zoekt, kunt u uw zoekvraag tussen aanhalingstekens
plaatsen. De zoekvraag "pastoor Poell" levert alleen resultaten waarin letterlijk pastoor Poell
in de beschrijving is opgenomen. Deze manier van zoeken staat ook bekend als “Booleaans”
zoeken.
In een zoekvraag woorden uitsluiten
Met een minteken kunt u zoektermen uitsluiten; dit geeft een omgekeerde bewerking. Als u
bijvoorbeeld weet dat Helena's vader geen Franciscus heet, kunt u met de zoekterm “Helena
– Franciscus” zorgen dat u deze combinatie niet als zoekresultaat krijgt.
Kopieën en scans bestellen
U kunt bij ons op verzoek laten scannen en digitale kopieën of afdrukken bestellen.
Vanwege de auteursrechtelijke bescherming van bibliotheektitels, zult u echter geen
winkelwagentje op de detailpagina’s van onze bibliotheekmodule, zoals u misschien vanuit
de andere modules gewend bent. Als u enkele pagina’s uit een boek gescand wilt hebben,
kunt u dit bij onze studiezaalmedewerker, per e-mail of telefonisch informeren naar de
mogelijkheden.
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Heeft u opmerkingen of verbeterpunten?
Dat horen wij graag van u. Als u een fout ontdekt in ons systeem, wilt u dit dan aan ons
melden, bij voorkeur met opgave van uw zoekvraag, zodat wij deze kunnen reproduceren en
aan de supportafdeling kunnen laten zien wat niet goed gaat. U kunt uw opmerkingen sturen
naar gemeentearchief@gemert-bakel.nl U kunt ook gebruik maken van de Taakknop
Wensen, opmerkingen of klachten achter Dienstverlening, om ons uw opmerkingen te
sturen.
.
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