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Tentoonstellingsrecord aanmaken 

Het eerste dat gedaan moet worden wanneer men bruikleenaanvragen voor een nieuwe tentoonstelling wil 
gaan invoeren, is het maken van een nieuw tentoonstellingsrecord in de dataset Tentoonstellingen: 
 

• Open de dataset Tentoonstellingen. 

• Klik op de knop Nieuw record (of gebruik toetscombinatie Ctrl+N). 

Titel 

• Voer op tabblad Tentoonstellingsgegevens in veld Titel de titel van de tentoonstelling in. Begin altijd met 
een hoofdletter en gebruik verder alleen hoofdletters wanneer dit volgens de Nederlandse spelling 
behoort te gebeuren. 
Scheid een eventuele ondertitel van de hoofdtitel door een spatie dubbele punt spatie. Een ondertitel 
begint niet met een hoofdletter. 
 

• Bv.: Vormen van verdraagzaamheid : religieuze tolerantie in de Gouden Eeuw 
 

• Wanneer alleen een werktitel bekend is,  vul dan de werktitel in afgesloten met spatie + “(werktitel)": 
 

 
 

Wijzig de werktitel in de definitieve titel zodra de definitieve titel bekend is. 

Naam 

• Voer in het veld Naam de naam in van de instelling die de tentoonstelling organiseert. Voer hier altijd in: 
"Museum Catharijneconvent". De adresgegevens van de ingevoerde naam worden daarna automatisch 
opgehaald. 

Begin- en Einddatum 

• Voer in de veldgroep Agenda de volgende velden in: 
Voer in het veld Begindatum en in het veld Einddatum de begin- en einddatum van de tentoonstelling in.  
Voer de datums in op de volgende manier:  YYYY-MM-DD 
 
Bv.: 2014-02-08 2014-08-10 

Locatie 

• Voer de locatie in: "Museum Catharijneconvent" 

Plaats 

• Voer de plaats in: "Utrecht" 
 
Sla het tentoonstellingsrecord op, druk op de knop Opslaan in de menu- keuze- balk (of gebruik 
toetscombinatie Ctrl+S). 
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Tentoonstellingsnummer 

Wanneer een tentoonstellingsrecord voor een tentoonstelling van Museum Catharijneconvent wordt 
aangemaakt,  wordt bij opslag van dit tentoonstellingsrecord automatisch een tentoonstellingsnummer 
aangemaakt. Zie de veldgroep Tentoonstelling, veld Nummer. Het tentoonstellingsnummer is gebaseerd op 
het jaar waarin de tentoonstelling gepland staat en een uniek volgnummer. 
  

Bv.: 201401 
 
Wanneer alle tentoonstellingsgegevens zijn ingevoerd, ziet het scherm Tentoonstellingsgegevens er als 
volgt uit: 
 

 
 

Vervaardiger 

 

• Voer in het veld Vervaardiger de naam van de ontwerper van een tentoonstelling in, zodra bekend is, 
wie het ontwerp gaat maken. 
Voer hierbij in het betreffende record in Personen/Instellingen ook altijd korte adresgegevens in, 
wanneer dit nog niet is gedaan, bijvoorbeeld wanneer het een nieuw ingevoerde naam betreft. 

• Voer in het veld Vervaardiger eventueel ook de naam van de producent van de tentoonstelling in. 
Voer hierbij in het betreffende record in Personen/Instellingen ook altijd korte adresgegevens in, 
wanneer dit nog niet is gedaan, bijvoorbeeld wanneer het een nieuw ingevoerde naam betreft. 

Rol 

 

• Voer in het veld Rol de rol van de ingevoerde naam in. Bij ontwerpers is dit de rol ‘naar ontwerp van’. Bij 
producenten is dit de rol ‘productie’: 
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Invoeren van de bruikleengegevens uit de aanvraagbrief 

Er worden alleen schriftelijk aangevraagde bruiklenen ingevoerd in het systeem. Per tabblad en per veld 
wordt aangegeven welke informatie ingevoerd wordt. 

Bruikleengever 

Bruikleengever 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Klik op de knop Nieuw record (of gebruik toetscombinatie Ctrl+N). 

• Voer op tabblad Aanvraag in veld Bruikleengever de naam van de bruikleengever in. 
 

 
 
Wanneer een naam van een bruikleengever is ingevoerd en het betreffende veld wordt verlaten, controleert 
het systeem of deze naam voorkomt in de dataset Personen en instellingen: 
 
1. De naam komt níet voor in de dataset Personen en instellingen. 
 
Wanneer de naam niet is gevonden, geeft het systeem de volgende melding: 
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• Controleer eerst of er geen typefout in de naam is gemaakt. Is dit niet zo en ben je zeker dat deze 
(instellings)naam niet voorkomt in de dataset Personen en instellingen, druk dan in het scherm Vind data 
voor het veld ‘bruikleengever’ op de knop Creëer ‘people’-record. 

• Vul zoveel mogelijk de velden in die in de volgende schermafdruk zijn ingevuld en hanteer hierbij de 
afspraken bij het invoeren van adresgegevens zoals op de volgende pagina's beschreven.  
 

2. De naam komt wél voor in de dataset Personen en instellingen. 
 
Wanneer de naam is gevonden in Personen en instellingen, dan wordt deze opgehaald en wordt de plaats 
van de ingevoerde naam automatisch in het betreffende veld Plaats gezet. Controleer altijd of de ingevoerde 
naam de juiste adresgegevens bevat. Doe dit als volgt: 
 

• Ga met de cursor in het veld Bruikleengever staan. 

• Klik op de knop Gekoppeld record aanmaken/wijzigen (of gebruik toets F10).  

• Controleer de ingevoerde gegevens in het Zoomscherm organisatie / persoon en wijzig ze eventueel. 
Vul of wijzig eventueel de velden die in onderstaande schermafdruk zijn ingevuld en hanteer hierbij de 
afspraken bij het invoeren van adresgegevens zoals op de volgende pagina's beschreven.  
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Adresgegevens van de bruikleengever in Zoomscherm organisatie / 
persoon 
 
Voer altijd de algemene adresgegevens in van de bruikleengever. Voer het algemene telefoonnummer en 
het algemene e-mailadres in en niet de gegevens van de directe contactpersoon voor dit bruikleen. De hier 
ingevoerde gegevens kunnen dan eenvoudiger worden hergebruikt in standaard documenten: 

Naam 

• Hier staat de naam in van de bruikleengever.   

Soort naam 

• Kies uit de lijst de term "instelling" als de bruikleengever een instelling betreft. 

Soort adres 

• Voer hier niets in als het adres eronder een bezoekadres betreft. 

• Het bezoekadres wordt altijd als eerste ingevoerd. Als tweede adres kan dan het postadres worden 
ingevoerd. 

• Voer hier "postadres" in als het adres eronder het postadres betreft. 

Adres 

• Voer hier Straat plus huisnummer of het Postbusnummer in. 

Postcode 

• Voer hier de postcode in; cijfers van letters gescheiden door een spatie en letters in kapitalen. 
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Plaats 

• Voer hier de plaats in. Plaatsen in het buitenland worden in Nederlandse spelling ingevoerd, dus 
"Londen" i.p.v. "London". 

Land 

• Voer hier het land van het adres in, in de Nederlandse spelling. Klik op de knop Lijst (of gebruik 
toetscombinatie Shift+F4) om gebruik te maken van reeds in het systeem ingevoerde landen. 
Let op! 
Gebruik "Verenigd Koninkrijk" i.p.v. "Groot-Brittannië" of "Engeland" 
Gebruik "Verenigde Staten van Amerika" 

Telefoon 

• Voer hier het netnummer en het abonneenummer in, gescheiden door een spatie. Gebruik geen 
streepjes en breng in telefoonnummers verder geen spaties aan. 

Fax 

• Voer hier het faxnummer in. Zie ook invoerregels voor Telefoon. 

Email 

• Voer hier eventueel het e-mailadres in van de betreffende instelling.  

World Wide Web 

• Voer hier eventueel het webadres van de betreffende instelling in. 
 

Bv.: www.amsterdammuseum.nl 
 

Wanneer alle adresgegevens in het Zoomscherm organisatie/persoon zijn ingevoerd, druk dan op de knop 
Opslaan (of gebruik toetscombinatie Ctrl+S). 

Afwijkend correspondentieadres 
 
Wanneer het correspondentieadres van de bruikleengever afwijkt van de hierboven ingevoerde naam in het 
veld Bruikleengever, voer dan het veld Per adres in. De adresgegevens van de hier ingevoerde naam zal 
Adlib vervolgens gebruiken als postadres bij dit bruikleenrecord. 

Per adres 

 

• Voer in de veldgroep Algemeen in het veld Per adres de naam in van de persoon of instelling die de 
correspondentie van de ingevoerde bruikleengever moet ontvangen. Volg bij het invoeren van deze 
naam dezelfde procedure als bij het invoeren van veld Bruikleengever, hierboven beschreven: 

 

http://www.amsterdammuseum.nl/
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Invoeren van aanvraagdetails zoals datums en 
tentoonstellingsgegevens 

Reden 

• Voer in de veldgroep Aanvraagdetails in het veld Reden de reden van de bruikleenaanvraag in. Gebruik 
het keuzelijstje voor dit veld en kies voor "tentoonstelling". Let op: dit is een verplicht veld. Wanneer u 
geen reden invoert, zal u hiervan een melding krijgen: 

 

 

Tentoonstelling 

• Voer in veld Tentoonstelling de titel in van de tentoonstelling.  
Wanneer de titel (eerste woord/gedeelte van de titel) is ingevoerd en het betreffende veld wordt verlaten, 
controleert het systeem of deze titel voorkomt in de dataset Tentoonstellingen: 

 

 
 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. Het systeem zal de gegevens van de tentoonstelling nu 
automatisch ophalen. 
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Datum 

• Vink in veldgroep Aanvraagbrief in het veld Datum de datum aan waarop de aanvraagbrief is verzonden. 
 
Sla het bruikleenrecord op, druk op de knop Opslaan in de keuzebalk (of gebruik toetscombinatie Ctrl+S). 

Bruikleennummer 

Wanneer een bruikleenrecord voor een  tentoonstelling van Museum Catharijneconvent  wordt aangemaakt,  
wordt bij opslag van dit bruikleenrecord automatisch een bruikleennummer aangemaakt. Het 
bruikleennummer is als volgt opgebouwd:  
 
“TC” + [tentoonstellingsnummer] + ”-“ + [uniek volgnummer] 
 
De letters TC staan voor ‘Tentoonstelling’ en ‘Contract’.  
 
Wanneer het tabblad Aanvraag is ingevoerd en het record is opgeslagen, dan ziet het scherm Aanvraag er 
als volgt uit: 
 

 



 13 

 

Koppelen van objecten aan de bruikleenaanvraag en aan de 
tentoonstelling 

Wanneer de bruikleengever en bruikleenperiode zijn ingevoerd, kunnen objecten aan het betreffende 
bruikleenrecord worden gekoppeld.  Ga naar het bruikleenrecord van de gewenste bruikleengever. Doe dit 
als volgt: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. Klik op Volgende. 

• Selecteer een zoekingang. Selecteer bijvoorbeeld Bruikleengever. Klik op Volgende.  
 

 
 

• Typ de naam van de bruikleengever en dubbelklik op het gewenste resultaat. Het bruikleenrecord is nu 
geopend. 

• Ga naar het tabblad Objecten. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

Aanmaken van objectrecord tentoonstellingsobject 

Objectnummer 

• Ga met de cursor in het veld Objectnummer staan. Klik met de rechtermuisknop.  

• Klik op de knop Gekoppeld record aanmaken/wijzigen (of gebruik toets F10). 
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• Voer in het veld Objectnummer "tt" in en verlaat het veld door op tab te drukken. Adlib zoekt nu zelf het 
eerstvolgende beschikbare tentoonstellingsobjectnummer. Hiervan krijgt u een melding: 

 

 

Invoeren van objectgegevens 
 
Voor het invoeren van objectgegevens zijn de algemene beschrijvingsregels van Adlib van toepassing. Deze  
zijn te vinden in Sectie B Beschrijvingsregels Adlib in map De Collectie. 
 
De inhoud van deze map is ook raadpleegbaar op ons netwerk: 
H:\COLLECTIEBEHEER\WORD\De Collectie\SECTIE B beschrijvingsregels Adlib 
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Objectnummer blgever 

• Voer in het veld Objectnummer blgever het objectnummer van de bruikleengever in. Indien dit 
(inventaris) nummer niet bekend is laat dan dit veld leeg. Indien dit inventarisnummer later bekend 
wordt, voer het dan alsnog hier in.  

Objectnaam 

• Voer in het veld Objectnaam de meest specifieke objectnaam in van het object.  
Wanneer de objectnaam niet in de thesaurus voorkomt, dan dient u deze eerst toe te voegen aan de 
thesaurus. De registrator zal daarna automatisch een mailbericht krijgen van alle nieuw ingevoerde 
objectnamen en kan controleren of deze nieuwe termen correct zijn ingevoerd. 

 
Voorbeelden van objectnamen: 
 
schildering 
beeld 
boek 
pamflet 
prent 
tekening 
kist 
tekstbord 
 

 

Titel 

• Voer in het veld Titel de titel in van het object. Dit is een vrij veld. Neem de gegeven titel van de 
bruikleengever over of bedenk zelf een titel/omschrijving. Elke titel begint met een hoofdletter. Gebruik 
de Nederlandse spelling. 

Vervaardiger 

• Voer in het veld Vervaardiger de naam van de vervaardiger van het object in. 
 
Wanneer een naam van een vervaardiger is ingevoerd en het betreffende veld wordt verlaten, controleert het 
systeem of deze naam voorkomt in de dataset Personen en instellingen: 
 

1. De naam komt níet voor in de dataset Personen en instellingen. 
 
Wanneer de naam niet is gevonden, geeft het systeem de volgende melding: 
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• Controleer eerst of er geen typefout in de naam is gemaakt. Is dit niet zo en ben je zeker dat deze 
(vervaardigers)naam niet voorkomt in de dataset Personen en instellingen, druk dan in het scherm Vind 
data voor het veld Vervaardiger op de knop Creëer ‘people’-record. 

 
Voer vervolgens de velden in het zoomscherm in. Voorbeeld: 
 

 
 

2. De naam komt wél voor in de dataset Personen en instellingen. 
 

• Selecteer de desbetreffende naam. De gegevens van deze vervaardiger zullen automatisch worden 
opgehaald. 

 
3. De naam van de vervaardiger is niet bekend. 

 

• Indien de naam van de vervaardiger niet bekend is, voer dan in: ''onbekend''.  
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Ga na het invoeren van het veld Vervaardiger verder met het invoeren van de volgende velden in het 
Zoomscherm objectkaart: 

Datering 

• Voer in het veld Datering de datering van het object in. Voer altijd beide datumvelden in. Bij een exacte 
jaaraanduiding dient het jaartal in beide velden te worden ingevoerd. 

Materiaal 

• Voer in het veld Materiaal de gebruikte materialen van het object in. 
 
Wanneer een materiaaltrefwoord is ingevoerd en het betreffende veld wordt verlaten, controleert het 
systeem of dit trefwoord voorkomt in de dataset Thesaurus: 

 

 
 

Het veld Materiaal is een herhaalbaar veld: 
 
Voorbeeld: 
 
olieverf 
doek 
 
of  
 
terracotta 
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Afmetingen 

• Voer in het veld Afmetingen de afmetingen van het object in. Bij het aanmaken van een nieuw 
objectrecord worden automatisch de volgende afmetingsvelden gevuld, waarbij de gebruiker 
afmetingswaarden kan invoeren: 
 
Hoogte 
Breedte 
Diepte 
Diameter 
Max. hoogte 
Max. breedte 
Max. diepte 
 
Gebruik de afmetingsvelden die u nodig denkt te hebben voor het invoeren van de afmetingen van het 
betreffende object. Indien de waarden bij bepaalde afmetingsvelden nog onbekend zijn, voer dan "0" in,  
want bij het opslaan van het objectrecord zullen de afmetingsoccurrences waarbij geen getal is ingevuld 
automatisch worden verwijderd. 
 
De velden met de waarden “0” zijn een reminder; deze gegevens dienen nog bij de bruikleengever 
achterhaald te worden. 

 
Voor tentoonstellen van ingelijste werken zijn de lijstmaten noodzakelijk; in velden die beginnen met 
“Max.” dienen de lijstmaten van ingelijste werken te worden ingevoerd. Bij schilderijen kunnen daarnaast 
ook nog Hoogte en Breedte van het doek/paneel ingevoerd worden. Deze binnenmaten zijn echter van 
minder belang. 
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• Kies "ja". Het object wordt nu opgeslagen in de Catalogus objecten in bezit van derden. 
 

Het  scherm ziet er nu als volgt uit: 
 

 
 
Zodra u met je cursor of door Tab op een willekeurig volgend veld gaat staan, worden de volgende drie 
velden automatisch gevuld:  
 

• In veld Status wordt de bruikleenstatus 'in behandeling' ingevoerd. 

• In de velden Verzekeringswaarde en Valuta worden de waarden '0.00‘ en ‘EUR' ingevoerd: 
 

 
 

• Wanneer meer objecten worden aangevraagd, kunnen objecten worden toegevoegd door op de knop 
Occurrence toevoegen onder huidige te klikken. (Of gebruik toetscombinatie Ctrl+Enter.) In deze nieuwe 
occurrence kan vervolgens weer een nieuw objectnummer worden aangemaakt. 

 

• Wanneer alle aangevraagde objecten zijn ingevoerd, kan het betreffende bruikleenrecord worden 
opgeslagen door op de knop Record opslaan te klikken. (Of gebruik toetscombinatie Ctrl+S). 
Alle ingevoerde objecten met de bruikleenstatus “in behandeling” worden nu automatisch gekoppeld aan 
de tentoonstelling, die al aan dit bruikleenrecord was gekoppeld:  
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• Toets OK. De ingevoerde objecten zijn nu automatisch gekoppeld aan de tentoonstelling. Objecten die 
de status “geweigerd” hebben, worden niet gekoppeld. 
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Toevoegen van afbeeldingen aan tentoonstellingsbruiklenen 

Wanneer u afbeeldingen van tentoonstellingsbruiklenen wilt koppelen aan objecten in Adlib, ga dan als volgt 
te werk. 
 

• Bewerk de afbeeldingen zodanig dat ze een grootte hebben van ongeveer 350 Kb en sla ze op als jpg-
bestand. Deze grootte is veelal voldoende om details in het voorwerp scherp in beeld te krijgen bij 
uitvergroten. 

• Hernoem de afbeeldingen volgens de standaard regels: 
 

" tentoonstellingsobjectnummer " + "_" + "eerste beschikbare volgnummer" 
 
Bv.: TT39_2 

 
Wanneer er nog geen digitale afbeeldingen van het betreffende voorwerp in de database beschikbaar zijn, 
wordt het volgnummer van de eerste afbeelding altijd "1". 
 
Wanneer er meer dan één object op de afbeelding staat, dan krijgt de afbeelding altijd de naam van het 
object met het laagste alfanumerieke objectnummer: 
 

(Op de afbeelding staan TT39 en TT40) 
 
Bv.: TT39_1 
 

• Plaats de afbeeldingen nu in de volgende map: 
 

M:\adlib\images\bruiklenen tentoonstelling\ 

Invoeren van afbeeldingen in dataset Beeldreproducties 
 
Om de afbeeldingen en hun informatie te koppelen aan objecten, moeten de afbeeldingen in de dataset 
Beeldreproducties worden ingevoerd: 
 

• Open de dataset Beeldreproducties. 

• Selecteer de zoekingang Objectnummer. 

• Zoek het hoogste tentoonstellingsobjectnummer op. Toets in: 
 

TT 
 

 
 

• Kies de knop Alle sleutels. 

• Scroll naar beneden toe tot het hoogste nummer. 



 22 

• Selecteer het record met het hoogste objectnummer. 

• Kopieer dit record. Adlib gaat nu op zoek naar het eerstvolgende vrije reproductie referentienummer dat 
volgt op het gekopieerde reproductie referentienummer. 
Tijdens het zoeken is rechtsonder te lezen “Bezig met zoeken nieuw nummer …”. Is het nieuwe nummer 
gevonden, dan verschijnt de volgende melding: 

 

 
 

• Toets OK.  
 
Hieronder worden achtereenvolgens de velden behandeld, die ingevoerd of aangepast dienen te worden: 

Soort reproductie 

 

• Voer in dit veld één van de twee mogelijk te gebruiken waardes in. Klik op de knop Lijst (of gebruik 
toetscombinatie Shift+F4) om een keuze te maken. In dit geval dient u hier altijd "digitaal jpg" in te 
voeren. 
Wanneer er professionele opnames aan hetzelfde bruikleenobject worden gekoppeld, zal er in dit veld 
“tiff” worden ingevoerd.  

Datum 

 

• In dit veld voert u indien mogelijk de datum in waarop de opname is gemaakt, in de vorm YYYY-MM-DD. 
 

Bv.: 2006-02-16 
 
Is de opnamedatum niet bekend, voer dan de datum in waarop de afbeelding aan dit record is 
gekoppeld. 

Identifier (URL) 

 

• In dit veld voert u een deel van de padnaam in van de afbeelding die u aan dit record wilt koppelen en 
wel in de volgende vorm: 

 
"..\images\bruiklenen tentoonstelling\" + "bestandsnaam van afbeelding" + ".jpg" 
 
Bv.: ..\images\bruiklenen tentoonstelling\TT132_2.jpg 
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Wanneer u vervolgens dit veld verlaat, zal het systeem automatisch controleren of de naam van de 
afbeelding is afgeleid van een bestaand tentoonstellingsobjectnummer. Als dit zo is, zal het systeem de 
volgende vraag stellen: 
 

 
 

• Wanneer u op "Ja" klikt, zal het getoonde tentoonstellingsobjectnummer automatisch worden ingevoerd 
op het tabblad Lijst met gekoppelde objecten. Dit objectnummer wordt ook getoond op het tabblad 
Reproductiegegevens in het veld Eerste gekoppelde object. 

Titel 

 

• Dit veld kan bij een totaalopname van het object leeg worden gelaten. Wanneer een detail van een 
object is gefotografeerd, een signatuur of een merk, of andere zijde dan de voorzijde van een object, dan 
kunt u hier een omschrijving geven van de foto. Begin altijd met een hoofdletter en probeer hierbij zoveel 
mogelijk standaardtermen te gebruiken: 

 
Bv.: Signatuur 
 Keerzijde 
 Merk 
 Detail 
 Achterzijde  

Vervaardiger 

 

• Voer hier de maker van de afbeelding in, alleen wanneer het een professionele opname betreft. Veelal 
wordt dan als maker de naam van de bruikleengever ingevoerd. 

 
Hieronder ziet u een schermafdruk van een ingevuld tabblad Reproductiegegevens: 
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Objectnummer 

 
Wanneer op de foto meer objecten zijn opgenomen, kunt u deze objecten toevoegen in het veld 
Objectnummer op het tabblad Lijst met gekoppelde objecten: 
 

• Klik op het tabblad Lijst met gekoppelde objecten. 

• Voeg een lege occurrence toe van het veld Objectnummer door op de knop Occurrence toevoegen 
onder huidige te klikken. (Of gebruik toetscombinatie Ctrl+Enter.) 

• Voer het objectnummer van het tweede gefotografeerde object in en druk op Tab om te controleren of 
het ingevoerde objectnummer het bedoelde object betreft.  

• Herhaal de vorige twee stappen wanneer nog meer objecten aan deze afbeelding gekoppeld moeten 
worden. 

Record opslaan of kopiëren 
 
Wanneer alle bovenstaande velden zijn ingevoerd en u geen andere afbeeldingen wilt koppelen, kunt u het 
record opslaan door op de knop Record opslaan te klikken. (Of gebruik toetscombinatie Ctrl+S). 
 
Wanneer alle bovenstaande velden zijn ingevoerd en u nog andere afbeeldingen wilt koppelen, kunt u het 
record opslaan door op de knop Kopieer record te klikken. (Of gebruik toetscombinatie Shift+F5). 
Hierna verschijnt een nieuw reproductie referentienummer. 
Ook zal de inhoud van het veld Identifier (URL) worden gekopieerd. Wanneer u hier de naam van een 
nieuwe afbeelding invoert, zal het systeem opnieuw proberen een bijbehorend tentoonstellingsobjectnummer 
in dit record in te voeren. 
Na het eventueel aanpassen van andere velden in dit record, kunt u vervolgens opnieuw kiezen voor 
opslaan dan wel kopiëren van het huidige record. 

Waarschuwing bij het kopiëren van reproductie-records 
 
Wanneer u achtereenvolgens probeert twee maal dezelfde afbeelding in verschillende nieuwe records te 
koppelen aan hetzelfde object, krijgt u de melding: 
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• Klik op OK. 

• Elke afbeelding mag maar aan één reproductie-record worden gekoppeld; kies een nieuwe afbeelding 
voor dit record door de naam van de afbeelding in het veld Identifier (URL) aan te passen.  



 26 

Overzicht bruikleenstatus 

Als alle bruikleenaanvragen zijn ingevoerd, kunt u per bruikleengever een overzicht tonen van de 
bruikleenstatus. 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de zoekingang Tentoonstelling en zoek op de gewenste titel. 
 
De getoonde lijst wordt automatisch gesorteerd op plaatsnaam en bruikleengever: 
 

 

De bruikleengever reageert 

Wanneer de bruikleengever reageert op de bruikleenaanvraag, kunnen objectgegevens worden bijgewerkt. 

Verzekerde waarde 

Verzekeringswaarde  

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Voer op tabblad objecten in veld Verzekeringswaarde de verzekerde waarde van het bruikleen in. 

• Voer géén punten of komma’s in als scheidingsteken voor duizendtallen. Adlib voegt zelf 
scheidingstekens en decimalen toe. Voorbeeld: € 900.000,- ziet er als volgt uit: 
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Valuta 

• In het veld Valuta staat automatisch 'EUR'. Je kan hier een andere waarde invoeren door 'EUR' te 
verwijderen en (het begin van) de letters van een andere waarde in te voeren. Selecteer de 
gewenste waarde of voeg een nieuwe waarde toe: 
 

 

Verzekeringsmaatschappij 

• Het veld Verzekeringsmij. mag je leeg laten, tenzij de verzekeringsmaatschappij een andere is dan AON 
Artscope. 

• Zoek indien de verzekeringsmaatschappij een andere is dan AON Artscope, in de thesaurus. Selecteer 
de gewenste verzekeringsmaatschappij of voeg een nieuwe verzekeringsmaatschappij toe: 

 

 

Stelverzekering/Opmerkingen 

Een stelverzekering houdt in dat er meer objecten voor één bedrag verzekerd zijn. Ga als volgt te werk: 
 

• Voer de totale verzekerde waarde in bij het eerste object dat bij de stelverzekering hoort. 

• Voer in het veld Opmerkingen "stelverzekering" in. 

• Voer bij alle objecten die volgen en voor ditzelfde bedrag verzekerd zijn, een verzekerde waarde in van      
"0.00". 

• Voer in het veld Opmerkingen bij alle objecten die volgen en voor ditzelfde bedrag verzekerd zijn,  
"stelverzekering, zie TT[objectnummer]" in. Voorbeeld: 
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Credit line 
 
Voer enkel een credit line in wanneer de bruikleengever een credit line doorgeeft. Geeft de bruikleengever 
geen credit line door, dan laat je dit veld leeg. 

Credit line 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen 

• Selecteer de gewenste zoekingang 

• Ga naar het tabblad Objecten en open door op het TT-nummer te klikken het Zoomscherm objectkaart. 

• Voer in het veld Credit line de credit line in. 

• Hanteer een gestandaardiseerde schrijfwijze. Zoek in de Thesaurus naar reeds ingevoerde credit lines 
en voeg anders een credit line toe. 

• Gebruik de volgende gestandaardiseerde schrijfwijze: "bruikleen [bruikleengever], [plaats]": 
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Transporteisen 

Verpakking 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen 

• Selecteer de gewenste zoekingang 

• Ga naar het tabblad Objecten en open door op het TT- nummer te klikken het Zoomscherm objectkaart. 

• Voer in het veld Verpakking de transport eisen in. Je kan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde eisen. 
Het is een herhaalbaar veld dus meerdere eisen zijn mogelijk: 

 

 

Installatie-eisen 

Tentoonstelling 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen 

• Selecteer de gewenste zoekingang 

• Ga naar het tabblad Objecten en open door op het TT- nummer te klikken het Zoomscherm objectkaart. 

• Voer in het veld Tentoonstelling de installatie eisen in. Je kan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde 
eisen. Het is een herhaalbaar veld dus meerdere eisen zijn mogelijk: 
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Veiligheidseisen  

Veiligheid 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen 

• Selecteer de gewenste zoekingang 

• Ga naar het tabblad Objecten en open door op het TT- nummer te klikken het Zoomscherm objectkaart. 

• Voer in het veld Veiligheid de veiligheidseisen in. Je kan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde eisen. 
Het is een herhaalbaar veld dus meerdere eisen zijn mogelijk: 

 

 

Koeriersinformatie 
 
U dient in Adlib aan te geven bij welk bruikleentransport een koerier aanwezig zal zijn. Deze informatie kan 
dan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het opstellen van een transportschema. Je gaat als volgt te werk: 

Koerier bij binnenkomst 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Transport. 

• Zet in de veldgroep Binnenkomstgegevens een vinkje in het veld Koerier. 
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• Voer in veld Eisen koerier eventueel eisen van de koerier in, die afwijken van de standaard 
voorzieningen: 
 

 

Koerier bij verzending 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Transport. 

• Zet in de veldgroep Verzendgegevens een vinkje in het veld Koerier. 
 



 32 

Een bruikleen wordt geweigerd 
• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen 

• Selecteer de gewenste zoekingang 

• Ga naar het tabblad Objecten  

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Ga naar het veld Status en kies "geweigerd" voor de objecten die zijn afgewezen door de 
bruikleengever: 

 

 
 
Als bruikleenstatus van een object verandert in ‘geweigerd’, wordt bij opslaan van het bruikleenrecord de 
koppeling aan de tentoonstelling van het betreffende object ongedaan gemaakt: 
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Objecten eigen collectie aan de tentoonstelling koppelen  

U kunt in de dataset Volledige objectcatalogus, in de dataset Catalogus objecten en in de dataset 
Tentoonstellingen voorwerpen uit de eigen collectie aan een tentoonstelling koppelen. 
Hieronder wordt uitgelegd hoe voorwerpen uit een Objectcatalogus aan een tentoonstelling worden 
gekoppeld: 
 

• Open de dataset Volledige objectcatalogus of de dataset Catalogus objecten. 

• Selecteer de zoekingang objectnummer. 

• Voer het objectnummer in en toets volgende. 

• Ga naar het tabblad Tentoonstellingen. 

• Maak een nieuwe occurrence aan. (toetscombinatie Ctrl+Enter) 

• Voer de volledige titel van de tentoonstelling in. U kunt de volledige titel kopiëren van een 
objectrecord dat al aan dezelfde tentoonstelling is gekoppeld. 
Wanneer slechts een deel van de tentoonstellingstitel wordt ingevoerd, zal Adlib een controle op 
eventuele overlappingen in tentoonstellingsperiodes niet automatisch uitvoeren! 

 

 
 
Nadat het record is opgeslagen, zal de tentoonstelling met de meest recente datum bovenaan komen te 
staan (indien er meer tentoonstellingen aan dit object zijn gekoppeld). 



 34 

Waarschuwing bij overlappende tentoonstellingsperiodes 
Wanneer een tentoonstelling wordt toegevoegd aan een object in de eigen collectie waarvoor reeds een 
andere (bijna) overlappende bruikleenaanvraag loopt, toont het systeem de volgende waarschuwingen: 
 

 
 

• Wanneer op OK wordt gedrukt verschijnen bruikleengegevens van de al lopende aanvraag voor het 
zojuist ingevoerde object. Hierbij wordt gevraagd of u dit object ook aan deze nieuwe aanvraag wilt 
toevoegen: 

 

 
 
Voeg na bovenstaande melding de tentoonstellingstitel alleen aan het object toe, als u zeker weet dat dit 
geen conflicten in bruikleen- of tentoonstellingsperiodes oplevert. 
Wanneer u op “Nee” drukt, zal de zojuist aangemaakte occurrence Tentoonstellingsnaam worden leeg 
gemaakt. 
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Installatie-eisen eigen collectie 
• Open de dataset Volledige objectcatalogus of de dataset Catalogus objecten. 

• Selecteer een zoekingang. 

• Ga naar het tabblad aanbevelingen/vereisten. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Voer in het veld Tentoonstelling de installatie-eisen in. Je kan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde 
eisen. Het is een herhaalbaar veld, dus er kunnen meer eisen worden ingevoerd: 

 

 

Veiligheidseisen eigen collectie 
• Open de dataset Volledige objectcatalogus of de dataset Catalogus objecten. 

• Selecteer een zoekingang. 

• Ga naar het tabblad aanbevelingen/vereisten. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Voer in het veld Veiligheid de veiligheidseisen in. Je kan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde eisen. 
Het is een herhaalbaar veld dus meerdere eisen zijn mogelijk: 
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Toevoegen van paginanummer(s) waarop een boek 
tentoongesteld gaat worden 

Wanneer het object een boek betreft, kun je aangeven op welke pagina(s) dit object tentoongesteld gaat 
worden. Je gaat als volgt te werk in de dataset Tentoonstellingen: 
 

• Open de dataset Tentoonstellingen. 

• Ga naar het tabblad Lijst met gekoppelde objecten. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Ga naar het object waarbij u een paginanummer wilt toevoegen. 

• In het veld Bijzonderheden kunt u aangeven op welke pagina het object tentoongesteld dient te worden.  

• Hanteer de volgende beschrijvingsregels: 

Beschrijvingsregels paginanummer(s) 
 
paginanummer   p. [nummer] 
titelpagina   tp. 
folio    f. [nummer] 
recto     f. [nummer]r 
verso    f. [nummer]v  
verso en recto    f.[nummer]v-[nummer]r 
 
Voorbeeld:  f. 103v-104r 
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• Als Adlib constateert, dat er wijzingen zijn aangebracht in de velden Volgnummers of Bijzonderheden, 
dan zal het systeem alle gegevens uit deze twee velden wegschrijven naar de Objectcatalogus, zodat de 
in deze velden ingevoerde gegevens ook daar beschikbaar zijn. Hiervan krijg je altijd een melding: 

 

 

Aanbrengen van de objectvolgorde in een tentoonstelling voor 
de eerste keer 

Wanneer er een (grove) volgorde bekend is waarin de objecten in de tentoonstellingszalen zullen worden 
gepresenteerd, dan kan dit handmatig in Adlib worden ingevoerd. Deze initiële objectvolgorde kan 
aangeleverd worden als document. 
 
Ga bij het invoeren van de initiële objectvolgorde als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Tentoonstellingen. 

• Kies de zoekingang ‘alle tentoonstellingen van MCC’ en selecteer daar de juiste tentoonstelling of 
gebruik de zoekingang Tentoonstellingstitel en voer daar een zoekterm in om jouw tentoonstelling te 
vinden. 

• Ga naar het tabblad Lijst met gekoppelde objecten. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Ga naar het object waarbij u een volgnummer wilt toevoegen. 

• In het veld Volgnummer voert u, bijvoorbeeld aan de hand van een document, de volgnummers van 
objecten in waarvan u weet in welke volgorde ze getoond gaan worden. Het eerste object uit de reeks 
krijgt altijd het volgnummer ‘1’ en vervolgens kunt u steeds één nummer hierbij optellen voor de 
volgende objecten, die een volgnummer moeten krijgen. 
Objecten waarvan u nog niet weet welk volgnummer ze moeten krijgen, kunt u het volgnummer ‘0’ 
geven. Zo blijven objecten die nog in de tentoonstelling moeten worden ingepast altijd herkenbaar. Het 
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gebruiken van dit volgnummer ‘0’ kan van belang zijn, wanneer u later de volgorde van de objecten 
eenvoudig wilt aanpassen: 

 

 
 
 

• Als u alle beschikbare volgnummers hebt ingevoerd, kunt u het record opslaan. 

• Let op: Beantwoord bij de initiële invoer van volgnummers de vraag Wil je de volgnummers van de 
objecten laten aanpassen op grond van de huidige objectvolgorde? altijd met Nee. 
Op deze manier zullen de objecten in de volgorde worden opgeslagen, welke u zojuist met de 
ingevoerde nummers hebt aangegeven. 
 
Wanneer u hier de vraag met ‘Ja’ beantwoordt, dan zullen de objecten nieuwe volgnummers krijgen, die 
zijn afgeleid van de volgorde waarin de objecten nu in de lijst onder elkaar staan. Dit is bij de initiële 
invoer van volgnummers niet de bedoeling: 

 

 
 

• Als Adlib constateert, dat er wijzingen zijn aangebracht in de velden Volgnummers of Bijzonderheden, 
dan zal het systeem alle gegevens uit deze twee velden wegschrijven naar de Objectcatalogus, zodat de 
in deze velden ingevoerde gegevens ook daar beschikbaar zijn. Hiervan krijg je altijd een melding: 

 



 39 

 
 

Aanpassen van een eerder ingevoerde objectvolgorde in een 
tentoonstelling 

Wanneer objecten in een tentoonstellingslijst met volgnummers van plaats veranderen, kunt u met behulp 
van ingebouwde programmatuur de volgnummers van alle betrokken objecten eenvoudig door het systeem 
laten aanpassen. 
 
Ga bij het invoeren van een aangepaste objectvolgorde als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Tentoonstellingen. 

• Kies de zoekingang ‘alle tentoonstellingen van MCC’ en selecteer daar de juiste tentoonstelling of 
gebruik de zoekingang Tentoonstellingstitel en voer daar een zoekterm in om jouw tentoonstelling te 
vinden. 

• Ga naar het tabblad Lijst met gekoppelde objecten. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Ga naar het object waarvan u een volgnummer wilt aanpassen of waarbij u een volgnummer wilt 
toevoegen. Dit laatste is het geval bij objecten die volgnummer ‘0’ hebben. 

• Gebruik de toetscombinatie Ctrl+↑ of Ctrl+↓ om de gekozen objecten op de juiste locatie in de 
objectreeks te zetten. Wanneer het volgnummer van het verplaatste object ‘0’ is, dan dient u deze ‘0’ te 
verwijderen. Andere eerder ingevoerde volgnummers zullen door het systeem worden overschreven, 
wanneer u het record gaat opslaan. 

• Als u alle gewenste aanpassingen in de nieuwe objectvolgorde hebt aangegeven, kunt u het record 
opslaan. 

• Let op: Beantwoord de vraag Wil je de volgnummers van de objecten laten aanpassen op grond 
van de huidige objectvolgorde? met Ja. 
Op deze manier zullen alle objecten nieuwe volgnummers krijgen, die zijn afgeleid van de volgorde 
waarin de objecten nu in de lijst onder elkaar staan. Alleen objecten die het volgnummer ‘0’ hebben 
gekregen, zullen dit volgnummer houden, zodat objecten die nog in de tentoonstelling moeten worden 
ingepast altijd herkenbaar kunnen blijven. 

 

Presenteren van objecten in de tentoonstellingsvolgorde 
 
Wanneer de objectvolgorde van de tentoonstelling is ingevoerd, worden de objecten uit deze tentoonstelling 
bij het zoeken naar de Tentoonstellingnaam in de Volledige objectcatalogus automatisch getoond in deze 
volgorde. 
De definitieve objectvolgorde kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een vormgever van een objectlijst te 
voorzien, die in de juiste presentatievolgorde staat. Ook kan deze volgorde worden gebruikt bij het maken 
van objectrapporten ten behoeve van de inrichting van de tentoonstelling. 
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• Open de dataset Volledige objectcatalogus. 

• Selecteer de zoekingang tentoonstellingstitel als term. 

• Een overzicht van de objecten in de volgorde van de tentoonstelling verschijnt: 
 

 

Een overzicht van bruiklenen op objectniveau op je scherm 

Om in één oogopslag relevante gegevens van de bruiklenen te kunnen zien op je computerscherm kunt u 
het lijstscherm openen in de dataset Objecten in bezit van derden. Het grote voordeel van dit overzicht is dat 
je per object de gegevens kan bekijken. 
 
Ga als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Objecten in bezit van derden. 

• Selecteer de zoekingang tentoonstellingstitel als term. 

• Voer (het eerste gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Toets volgende. 
 
Adlib toont je nu de volgende gegevens: 
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Het overzicht wordt bij de zoekingang op tentoonstelling automatisch gesorteerd op plaatsnaam en 
daarbinnen op bruikleengever en objectnummer.  
 
In het lijstoverzicht staan de volgende gegevens:  
 

• Afbeelding  

• Bruikleenstatus  

• Naam van de bruikleengever 

• Objectnummer (toegekend door het Museum Catharijneconvent)  

• Vervaardiger  

• Titel van het object 

• Objectnaam 

• Afmetingen → Adlib is zo geprogrammeerd dat hier, indien een object een maximale maat heeft, de  
maximale maat wordt weergegeven.  

• Verzekerde waarde (valuta en bedrag) 
 
Het overzicht biedt een reminder voor jezelf; als je in één van de laatste twee kolommen de waarde 0.00 ziet 
staan, dan weet je dat je deze gegevens nog moet achterhalen bij de bruikleengever. 

Gegevens toevoegen en wijzigen in dataset objecten in bezit van derden 
 
Naast dat deze dataset je een overzicht geeft van bruiklenen op objectniveau, kan je in deze dataset ook 
gegevens toevoegen en wijzigen, namelijk: 
 

• Credit line bruikleengever 

• Installatie-eisen 

• Transporteisen 

• Veiligheidseisen 
 
Het is om het even in welke dataset (Zoomscherm object in dataset Binnenkomende bruiklenen of dataset 
Objecten in bezit van derden) je gegevens toevoegt of wijzigt. Het gaat erom dat de gegevens in Adlib staan 
en dat je diverse uitvoerformats kan genereren. 
 

• Open de dataset Objecten in bezit van derden. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Klik op het gewenste object. 

• Zie de verschillende tabbladen. 

• Op het tabblad Objectkaart kan je basisregistratiegegevens toevoegen/wijzigen. 
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• Op het tabblad aanbevelingen/vereisten kan je gegevens toevoegen/wijzigen: 
 

 

 

Afdrukken van een bruikleenovereenkomst 

Wanneer een bruikleenaanvraag is goedgekeurd en alle bruikleengegevens zijn ingevoerd en opgeslagen, 
kan er een bruikleenovereenkomst worden afgedrukt en worden verzonden indien wij er geen krijgen van de 
bruikleengever (bijvoorbeeld bij particulieren of kerken): 
 

• Ga naar de dataset Binnenkomende bruiklenen 

• Selecteer een zoekingang waarmee u de betreffende bruikleenaanvraag snel kunt vinden. Kies 
bijvoorbeeld voor objectnummer of plaats (als u niet precies de naam van de aanvrager weet). 

• Wanneer u een lijstscherm krijgt met een Overzicht van bruiklenen, selecteert u de bruikleen waarvoor u 
een bruikleenovereenkomst wilt afdrukken. 

 
Het afdrukken van een Overeenkomst tijdelijke inleen of Overeenkomst tijdelijke inleen (Engels) gaat als 
volgt: 
 

• Klik op de knop Afdrukken (of gebruik toetscombinatie Ctrl+P). 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Overeenkomst tijdelijke inleen of selecteer het uitvoerformat Overeenkomst 
tijdelijke inleen (Engels) bij buitenlandse aanvragen. 
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• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. (Wanneer u hier OK kiest, dan wordt de gekozen overeenkomst direct naar de printer 
gestuurd en kunt u er zelf geen wijzigingen meer in aanbrengen.) 

• Controleer voordat u het document afdrukt in ieder geval bij pagina-instellingen het tabblad Papier, zodat 
duidelijk is welke papierladen worden gebruikt bij het afdrukken van de eerste en volgende pagina’s. 
Standaard instelling is dat de eerste pagina van een bruikleencontract altijd uit de briefpapierlade 
afkomstig is. Als u bijvoorbeeld ‘vervolgpapier’ wilt gebruiken voor de overige pagina’s, dient dit in de 
juist aangegeven lade te worden gelegd: 
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• Druk het document vervolgens twee maal af en laat beide exemplaren ondertekenen, of onderteken ‘in 
opdracht’, zodat deze met de begeleidende brief verzonden kan worden. 

• Sla het document op in de tentoonstellingsmap op de H schijf. 
 
 

Contract door beide partijen ondertekend en retour gezonden 

Zodra de bruikleenovereenkomst door beide partijen ondertekend en retour gezonden is, moet dit worden 
ingevoerd: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Contract. 

• Zet in de veldgroep Contractbrief, in het veld Getekend en retour een vinkje. 
 
Je ziet dat automatisch in de veldgroep Contractdetails data zijn ingevoerd. Dit zijn de data van de 
tentoonstelling. Zie onderstaand screenshot: 
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Aanmaken binnenkomst- en verzendrecord nadat bruikleen is 
gecontracteerd 
 
Wanneer een bruikleen is gecontracteerd, zal Adlib als je het record opslaat, vragen om de bijbehorende 
binnenkomst-  en verzendrecords aan te maken: 
 

 
 
Het is aan te raden deze records geautomatiseerd te laten aanmaken. 
Wanneer u op Ja drukt, verschijnt de volgende melding: 
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Wanneer u de binnenkomst- en verzendrecords niet geautomatiseerd laat aanmaken, zal Adlib bij opslag 
van elk gecontracteerd bruikleenrecord waarbij nog geen transportformulieren zijn aangemaakt de vraag 
blijven herhalen of je een binnenkomst- en verzendrecord wil aanmaken. 

Binnenkomst- en verzendnummers 

 
Op het tabblad Transport kan je zien dat het binnenkomst- en verzendrecord is aangemaakt.  
De binnenkomst- en verzendnummers worden afgeleid van het bijbehorende bruikleennummer, maar 
beginnen met een andere lettercode: 
 
TB = Tentoonstelling Binnenkomst 
TV = Tentoonstelling Verzending 
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Dataset Binnenkomst objecten en dataset Verzending objecten 
 
In de dataset Binnenkomst objecten en in de dataset Verzending objecten kan je zien dat de objecten 
gekoppeld zijn aan het binnenkomst- en of verzendnummer:  
 

• Open de dataset Binnenkomst objecten of Verzending objecten. 

• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld Transportnummer). 

• Voer het transportnummer in. 

• Onder het tabblad Lijst met gekoppelde objecten zie je de objecten die gekoppeld zijn aan het 
binnenkomst- en of verzendnummer. 

Binnenkomst- en verzendrecords aanpassen/verwijderen indien object wordt geweigerd 

 
Mochten één of meer objecten uit een bruikleenaanvraag alsnog worden afgewezen, terwijl er al een 
binnenkomst- en verzendrecord is aangemaakt, dan dient u de betreffende objecten uit het binnenkomst- en 
verzendrecord te verwijderen. Indien alle objecten uit de aanvraag zijn teruggetrokken, dienen de 
transportrecords in het geheel te worden verwijderd. Ga als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Binnenkomst objecten of Verzending objecten. 

• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld Transportnummer). 

• Voer het transportnummer in. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Verwijder in het tabblad Lijst met gekoppelde objecten de voorwerpen die niet meer getransporteerd 
zullen worden. Doe dit in beide transportmodules Binnenkomst en Verzending! Wanneer geen van de 
objecten uit een transportrecord nog getransporteerd zal worden, dienen in beide transportmodules de 
betreffende transportrecords geheel verwijderd te worden. Dit kunt u doen door bij de betreffende 
transportrecords op de knop Verwijderen te drukken en de daarop volgende vraag met “Ja” te 
beantwoorden. 

Ander ophaaladres 

Wanneer je een ander ophaaladres dan het adres van de bruikleengever in wil voeren, ga dan als volgt te 
werk: 
 

• Open de dataset Binnenkomst objecten. 

• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld Objectnummer). 

• Voer het objectnummer in. 

• Kies Volgende. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Verwijder in het tabblad Algemeen in het veld Afzender de afzender. 

• Voer hier het nieuwe ophaaladres in. 

• Kies Opslaan. 
 
Dit ophaaladres zal nu op het ontvangstbewijs worden afgedrukt. 

Ander afleveradres 

Wanneer je een ander afleveradres dan het adres van de bruikleengever in wil voeren, ga dan als volgt te 
werk: 
 

• Open de dataset Verzending objecten. 

• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld Objectnummer). 

• Voer het objectnummer in. 

• Kies Volgende. 

• Klik op de knop Wijzigen (of gebruik toetscombinatie Shift+F1). 

• Verwijder in het tabblad Algemeen in het veld Bestemming de bestemming. 

• Voer hier het nieuwe afleveradres in. 

• Kies Opslaan. 
 
Dit ophaaladres zal nu op het afgiftebewijs worden afgedrukt. 
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Een object komt het museum binnen → status ingeleend 

Wanneer bekend is op welke datum een binnenkomsttransport van een bruikleen gaat plaats vinden, dan 
voer je eerst deze verwachte binnenkomstdatum in: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Transport. 

• Klik op veld Binnenkomstnummer. 

• Klik rechts en klik op Gekoppeld record aanmaken/wijzigen. 

• Voer in het veld Datum (verwacht) de datum in waarop het bruikleen het museum gaat verlaten. 
 
Als het binnenkomsttransport heeft plaats gehad, doe dan het volgende: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Transport. 

• Klik op veld Binnenkomstnummer. 

• Klik rechts en klik op Gekoppeld record aanmaken/wijzigen. 

• Voer in het veld Binnenkomstdatum de datum in waarop het bruikleen het museum is binnengekomen. 

• De bruikleenstatus van de in het binnenkomstrecord opgenomen objecten wordt na opslaan van het 
verzendrecord veranderd in "ingeleend" en bij alle binnengekomen objecten wordt de huidige 
standplaats “museum” toegevoegd. 

 
 

 

 

Standplaats objecten wijzigen na start tentoonstelling  

Als de tentoonstelling geïnstalleerd is, moet je controleren of alle objecten gekoppeld aan de tentoonstelling 
daadwerkelijk op de tentoonstelling staan: Maak een objectlijst met alle objecten die aan de tentoonstelling 
zijn gekoppeld en controleer deze lijst aan de hand van de werkelijk getoonde objecten. 
Vervolgens kan je in één handeling de standplaats van alle objecten aanpassen. Dat gaat als volgt: 
 

• Open de dataset Tentoonstellingen 
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• Klik op Alle tentoonstellingen van MCC en selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op File. 

• Kies uitvoerformat ‘Verander standplaats na start tentoonstelling’ 

• Klik op OK 

Foutief aangepaste standplaatsen van ‘wisselobjecten’ corrigeren 
 
Het kan voorkomen dat objecten wel aan de tentoonstelling gekoppeld moeten zijn, maar pas op een later 
moment in de tentoonstelling worden geplaatst, bijvoorbeeld omdat het zogenaamde wisselobjecten betreft. 
 
Wanneer je met behulp van het uitvoerformat ‘Verander standplaats na start tentoonstelling’ alle gekoppelde 
objecten de standplaats heb gegeven van de tentoonstelling, zullen dus ook de standplaatsen van de 
‘wisselobjecten’ worden aangepast, die nog niet op de tentoonstelling te zien zijn: 
 

 
 

• Ga in deze gevallen naar de Volledige objectcatalogus en verwijder bij deze objecten de foutief 
toegevoegde nieuwe standplaats. Doe dit door met de cursor in deze foutieve standplaats te gaan staan 
en op ctrl + L te drukken; de occurence met de nieuwe standplaats wordt verwijderd. 

• Verwijder vervolgens in de bovenste occurrence de waarde in het veld Einddatum. 

• Pas vervolgens bij objecten met een objectnummer dat begint met ‘TT’ de huidge standplaats ‘museum’ 
aan naar de werkelijk huidige standplaats, zodat bekend is, waar het object zich bevindt. Zo zal het 
voorwerp kunnen worden gevonden, als het op een later moment moet worden geïnstalleerd: 

 
 

 

Wisselobject wordt verwijderd uit tentoonstelling  

Wanneer voorwerpen als ‘wisselstuk’ worden verwijderd uit een tentoonstelling en niet direct worden 
geretourneerd aan de bruikleengever, voer dan deze handelingen uit: 

• Ga naar de Volledige objectcatalogus en zoek de objecten die uit de tentoonstelling worden verwijderd. 

• Vul in het veldblok Huidige standplaats het veld Einddatum met de datum waarop het object wordt 
verplaatst. 



 50 

• Voeg bij dit object boven de oude huidige standplaats een nieuwe occurrence van de veldgroep 
Tijdelijke standplaats toe en voer daar de nieuwe standplaats in. 

• Voer bij het veld Soort standplaats ‘tijdelijk in depot’ in. 

• Voer bij het veld Begindatum de datum in, die bij het veld Einddatum eronder ook is ingevoerd: 
 

 

• Sla het record op. 
 
Op deze manier zullen deze uit de tentoonstelling verwijderde objecten na afloop van de tentoonstelling 
eenvoudig worden gevonden. 

Wisselobject wordt geplaatst in tentoonstelling  

Wanneer voorwerpen gedurende een lopende tentoonstelling als ‘wisselstuk’ worden geplaatst in een 
tentoonstelling, voer dan deze handelingen uit: 

• Ga naar de Volledige objectcatalogus en zoek de objecten die in de tentoonstelling worden geplaatst. 

• Vul in het veldblok Huidige standplaats het veld Einddatum met de datum waarop het object wordt 
geplaatst. 

• Voeg bij dit object boven de oude huidige standplaats een nieuwe occurrence van de veldgroep 
Tijdelijke standplaats toe en voer daar de nieuwe standplaats in: de titel van de lopende tentoonstelling. 

• Voer bij het veld Soort standplaats ‘tijdelijk in expositie’ in. 

• Voer bij het veld Begindatum de datum in, die bij het veld Einddatum eronder ook is ingevoerd: 
 

 
 

• Sla het record op. 

• Controleer bij toegevoegde wisselstukken altijd, of de objecten ook zijn gekoppeld aan de betreffende 
tentoonstelling, door het tabblad Tentoonstellingen te bekijken: 

  

 
 

• Het kan voorkomen dat objecten nog niet aan de tentoonstelling waren gekoppeld, maar later toch als 
wisselstuk worden geplaatst. Koppel in deze gevallen het object alsnog aan de tentoonstelling, door de 
titel van de tentoonstelling toe te voegen in het tabblad Tentoonstellingen: 
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Een object verlaat het museum → status retour 

Wanneer bekend is op welke datum een retourtransport van een bruikleen gaat plaats vinden, dan voer je 
eerst deze verwachte verzendingsdatum in: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Transport. 

• Klik op veld Verzendnummer. 

• Klik rechts en klik op Gekoppeld record aanmaken/wijzigen. 

• Voer in het veld Verzendingsdatum (verwacht)  de datum in waarop het bruikleen het museum gaat 
verlaten. 

 
Als het retourtransport heeft plaats gehad, doe dan het volgende: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer de gewenste zoekingang. 

• Ga naar het tabblad Transport. 

• Klik op veld Verzendnummer. 

• Klik rechts en klik op Gekoppeld record aanmaken/wijzigen. 

• Voer in het veld Verzendingsdatum de datum in waarop het bruikleen het museum heeft verlaten. 

• De bruikleenstatus van de in het verzendrecord opgenomen objecten wordt na opslaan van het 
verzendrecord veranderd in "retour". 
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Afdrukken van gegevens tijdens tentoonstellingsproject 

Hieronder worden alle voorgedefinieerde afdrukformulieren behandeld die gebruikt worden tijdens een 
tentoonstellingsproject. 

Overlegdocument: Basisrapport bruiklenen (incl. geweigerde 
bruiklenen) op A3 formaat 
Dit rapport bevat alle bruikleengegevens die bij een projectoverleg aan de orde kunnen komen. Ga als volgt 
te werk: 
  

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer een zoekingang (tentoonstelling). 

• Voer (een gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op de knop Markeringen wisselen of zet een vinkje bij de gewenste bruikleengevers. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Basisrapport (tentoonstellingsbruiklenen). 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd. 
 

 

 

Bruikleenovereenkomsten en –brieven 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 
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• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld bruikleengever). 

• Voer (een gedeelte van) de naam van de bruikleengever in. 

• Selecteer de gewenste bruikleengever. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het gewenste uitvoerformat. 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd en 
kan je zelf geen wijzigingen in het formulier aanbrengen. 

 

 
 
De volgende printopdrachten zijn beschikbaar voor bruikleenovereenkomsten en brieven: 

 

• Overeenkomst tijdelijke inleen tentoonstelling 

• Brief tijdelijke inleen tentoonstelling contract 

• Brief tijdelijke inleen tentoonstelling contract 

• Brief tijdelijke inleen tentoonstelling contract retour 

• Overeenkomst tijdelijke inleen tentoonstelling Engels 

• Brief tijdelijke inleen tentoonstelling contract Engels 

• Brief tijdelijke inleen tentoonstelling contract retour Engels 

Transporteurslijst: Basisrapport (transporteur)  
 
Op verschillende momenten in het tentoonstellingsproces wil je communiceren over de bruiklenen met de 
transporteur. Dit kan d.m.v. het Basisrapport (transporteur). 
 
Om een afdruk van dit basisrapport te maken ga je als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer een zoekingang (tentoonstelling). 

• Voer (een gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op de knop Markeringen wisselen of zet een vinkje bij de gewenste bruikleengevers. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Basisrapport (transporteur). 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd. 
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In het basisrapport verschijnen de volgende gegevens:  
 

Bruikleengever Afbeelding Objectnummer Objectnummer 
bruikleengever 

Object Titel Materiaal Afmetingen Koerier 

 

Verzekeringslijst: Basisrapport (verzekeraar tentoonstelling) 
 
Op verschillende momenten in het tentoonstellingsproces wil je communiceren over de bruiklenen met de 
verzekeraar. Dit kan d.m.v. het Basisrapport (verzekeraar tentoonstelling). 
 
Om een afdruk van dit basisrapport te maken ga je als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer een zoekingang (tentoonstelling). 

• Voer (een gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op de knop Markeringen wisselen of zet een vinkje bij de gewenste bruikleengevers. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Basisrapport (verzekeraar tentoonstelling). 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd. 
 
In het basisrapport verschijnen de volgende gegevens:  
 

Bruikleengever Objectnummer Objectnummer 
bruikleengever 

Titel Val Verzekerde 
waarde 

Opmerkingen Verzekeraar 

 
Toelichting bij de kolom 'Val' 
'Val' staat voor 'Valuta'. Hier zal veelal EUR staan tenzij je dit eerder in Adlib anders hebt ingevoerd. 
 
Toelichting bij de kolom 'Opmerkingen'  
In deze kolom kan de opmerking 'stelverzekering' staan.  
 
Toelichting bij de kolom 'Verzekeraar' 
Indien deze kolom leeg is → AON verzekerd.  
Indien deze kolom NIET leeg is dan staat hier de naam van een andere verzekeraar dan AON.  

Vormgeverslijst: Basisrapport (vormgeving tentoonstelling) 
 
Op verschillende momenten in het tentoonstellingsproces wil je communiceren met de vormgever. Dit kan 
d.m.v. het Basisrapport (vormgeving tentoonstelling). 
In dit basisrapport staan zowel de bruiklenen als de eigen collectie.  
 
Om een afdruk van dit basisrapport te maken ga je als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Volledige objectcatalogus. 

• Selecteer een zoekingang (tentoonstellingstitel als term). 

• Voer (een gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op de knop Markeringen wisselen of zet een vinkje bij de gewenste objecten. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Basisrapport (vormgeving tentoonstelling). 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd. 
 

In het basisrapport verschijnen de volgende gegevens:  
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Afbeelding Objectnummer Volgnr Object Titel Vervaardiger 
Datering 

Afmetingen Bruikleengever Installatie 
eisen  
(pagina 
open.) 

 
Toelichting bij de kolom 'Volgnr' 
'Volgnr' staat voor Volgnummer. Dit nummer geeft de objectvolgorde aan in de tentoonstelling 
(catalogusnummer object). 
 
Toelichting bij de kolom 'Installatie-eisen (pagina open.)' 
In deze kolom staan de installatie-eisen. Indien het voorwerp een boek betreft, dan staan de pagina's 
waarop het boek dient te worden opengelegd in deze kolom. 

Credit line-lijst: Basisrapport (credit line) 
 

Het is mogelijk een overzicht af te drukken van alle credit lines bij de tentoonstelling. In dit overzicht zullen 
ook de credit lines van de eigen collectie (bijvoorbeeld bij een langdurig bruikleen) worden getoond. 
 
Om een afdruk van dit basisrapport te maken ga je als volgt te werk: 
 

• Open de dataset Volledige objectcatalogus. 

• Selecteer een zoekingang (tentoonstellingstitel als term). 

• Voer (een gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op de knop Markeringen wisselen of zet een vinkje bij de gewenste objecten. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Basisrapport (credit line). 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd. 
 
In het basisrapport verschijnen de volgende gegevens:  
 

Afbeelding Objectnummer Volgnr Titel Vervaardiger 
Datering 

Bruikleengever Creditline 

Verzendlijst aantal catalogi 
 
Om een overzicht af te drukken van het aantal catalogi, dat aan de verschillende bruikleengevers van de 
tentoonstelling verzonden moet gaan worden, doe je het volgende: 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer een zoekingang (tentoonstelling). 

• Voer (een gedeelte van) de titel van de tentoonstelling in. 

• Selecteer de gewenste tentoonstelling. 

• Klik op de knop Markeringen wisselen of zet een vinkje bij de gewenste bruikleengevers. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Basisrapport (verzending catalogus). 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd. 
 
In het basisrapport verschijnen de volgende gegevens:  
 

Bruikleengever Aantal catalogi Opmerkingen 

Per diem formulier 
 

• Open de dataset Binnenkomende bruiklenen. 

• Selecteer een zoekingang (bruikleengever). 
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• Voer (een gedeelte van) de naam van de bruikleengever in. 

• Selecteer de gewenste bruikleengever. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Ontvangstbewijs per diem. 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer gestuurd en 
kan je zelf geen wijzigingen in het formulier aanbrengen. 

Binnenkomstformulier (ontvangstbewijs) 
 

Wanneer het binnenkomst- en verzendnummer is aangemaakt kan je het binnenkomst- en verzendformulier 
(ontvangst- en afgiftebewijs) meteen afdrukken.  
Het binnenkomstnummer zal worden afgedrukt op het binnenkomstformulier. 
 
Ga als volgt te werk: 
 

• Ga naar de dataset Binnenkomst objecten.  

• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld Transportnummer). 

• Voer het transportnummer in. 

• Kies Volgende. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Ontvangstbewijs (alles op 1 pagina) of Ontvangstbewijs (objecten in 
bijlage) → afhankelijk van het aantal objecten. 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer 
gestuurd en kan je zelf geen wijzigingen in het formulier aanbrengen. 

Verzendformulier (afgiftebewijs) 
 

Wanneer het binnenkomst- en verzendnummer is aangemaakt kan je het binnenkomst- en verzendformulier 
(ontvangst- en afgiftebewijs) meteen afdrukken.  
Het verzendnummer zal worden afgedrukt op het verzendformulier. 
 
Ga als volgt te werk: 
 

• Ga naar de dataset Verzending objecten.  

• Selecteer een zoekingang (bijvoorbeeld Transportnummer). 

• Voer het transportnummer in. 

• Kies Volgende. 

• Druk op het printsymbool. 

• Kies de uitvoermethode Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformat. 

• Selecteer het uitvoerformat Afgiftebewijs (alles op 1 pagina) of Afgiftebewijs (objecten in bijlage) → 
afhankelijk van het aantal objecten. 

• Kies Voltooien. 

• Kies Voorbeeld. Wanneer je hier OK kiest, dan wordt het uitvoerformat direct naar de printer 
gestuurd en kan je zelf geen wijzigingen in het formulier aanbrengen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


