HANDLEIDING DATABASE BIBLIOTHEEK BODHISATTVA
VOOR WINDOWS
ga naar: https://cloud.collectorz.com/bibliotheekbodhisattva/books

Links: lijst met bv. subjects = indexen met bovenaan de lijst “all books”; klik hierop
voor tonen van de lijst. Klik op folder voor gewenste andere lijst (bv. auteur)
Midden: drie kolommen: auteur, titel en subject = index = rugnummer
Rechts: afbeelding en details van geselecteerd boek (scroll voor meer info)
Door verschuiven van scheidingslijnen is een deel te vergroten of te verkleinen
M.b.v. buttons op zwarte werkbalk is het mogelijk de weergave aan te passen

select colums: kies welke kolommen je wil tonen en in welke volgorde
select sort order: kies welke kolom de volgorde van de boeken bepaalt
select view: optie voor tonen lijst, cover of kaart van de boeken
select lay-out: kies voor horizontale of verticale scheiding van lijst en details
Zoeken en filteren in het programma kan op verschillende manieren:
1. Klik op een item in de lijst en vind de details (afbeelding, samenvatting enz.)
2. Via zoekvenster: typ schrijver, titel of trefwoord en klik Enter. Bij doortypen
worden ook zoekresultaten in de tekst van de samenvatting enz. zichtbaar)
3. Klik op veld auteur, titel of subject voor alfabetische volgorde ( verschijnt)
Klik nogmaals op hetzelfde item voor omgekeerde volgorde Z–A. ( verschijnt)
4. Klik op: bepaalde letter en vind de auteursnamen met die letter. Terug met All
rechts op de balk en wissel van auteur of titel op alfabet
5. Via mapbutton
links: kies gewenste optie: bv auteur, genre, subject, enz.
auteurs-map: vind auteurs behorend bij een letter van het alfabet
Kies auteur in map
, klik op een letter en vind alle auteurs met die
letter. Klik op gewenste auteur en zie alle boeken van die auteur.
genre-map: toont alle rubrieken, inclusief DVD-rubrieken
Kies een rubriek en vind alle boeken/DVD’s (in deze rubriek)
subject of index-map: vind het boek met een bepaalde index
Deze komen overeen met de boekennummers in de bibliotheek.
Delen: kies lay out

no details

en kies boek, klik op share

(via Email)

