
Collection Publisher 1.0



Waarom?

• Opdracht om de Franstalige klanten in België te ondersteunen.

• Adlib Internet Server raakt verouderd en vergde te veel werk in het 
onderhoud.

• Nog geen nieuwe alternatieven 

• In één dag een basis-system te configureren



Functionele eisen

• Onderhoudbaar!

• Snel

• Modern

• Responsive

• Accessible

• Meertalig

• Integratie met uitlening (self service) Adloan EN Ddloan

• Integratie met email (PDF)



Technische eisen

• Geen Javascript

• Geen XSLT

• Compatibel met bestaande wwwopac

• Strikte scheiding tussen code en configuratie

• Systeem onafhankelijk, hosting op IIS , Docker, Linux en Cloud (Azure)

• .Net Core 5.0 met Blazor



Demo : https://demo.ddigit.eu/caracol



Zoekformulier

• Meerdere zoekformulieren 
mogelijk

• Booleaans combineren
• Truncatie
• Tooltips
• Auto-complete
• Sorteren



Zoekresultaten

Gallerijweergave

Lijstweergave



Detailweergave



Responsive

Desktop

Tablet

Telefoon



Integratie met uitlening



Zoekgeschiedenis

• 20 zoekopdrachten blijven 
bewaard

• Zoekopdracht kan 
hergebruikt worden

• Zoekopdracht kan 
gewijzigd worden



Winkelwagen

• Printen
• Mailen
• Meerdere lay-outs



Style eenvoudig aanpasbaar..



Museumvoorbeeld



Overzicht



Detailweergave met meerdere foto’s



Nog een (fraai) voorbeeld



Configureren

• Configuration = algemene configuratie
• Content = HTML pagina’s
• CSS = styling
• Formats = lay-outs van detail en lijstpagina’s
• Images = afbeeldingen
• Language = vertalingen
• Tooltips = tooltips



CollectionPublisher.json
• Algemene instellingen
• Menu-opties
• Zoekformulieren
• Extra pagina’s (Facebook)



Output format in json

Maakt zowel HTML als PDF

Eenvoudig te leren



Nog meer (moderne) techniek

• Onderhoud applicatie in Git
(meer mensen kunnen tegelijkertijd aan een applicatie werken, 
wijzigingsgeschiedenis wordt bijgehouden)

• Core componenten als Nuget package, deze worden centraal door 
DDigit bijgewerkt



De deal!

• Software en basispackages zijn gratis

• Implementatie zelf, door DDigit of door derde partijen

• Cursussen on-line via zoom

• Consultancy en implementatie door DDigit tegen “normale” tarieven en op 
basis van een offerte

• Teamleden gezocht voor
- testen
- documentatie
- styling
- …

bert@ddigit.eu
+31653412707

mailto:bert@ddigit.eu

