
HANDLEIDING BOOK CONNECT BIBLIOTHEEK BODHISATTVA  
VOOR MOBIEL 

 
Ga naar:  https://cloud.collectorz.com/bibliotheekbodhisattva/books 

 
Het nevenstaand beeld verschijnt  
 
met buttons op de zwarte werkbalk 
is het mogelijk de weergave op je 
scherm aan te passen  

 
 

    select colums: kies welke 
kolommen wil je tonen en in welke 
volgorde  (hier: subject-titel-auteur) 
 

    select sort order: kies welke 
kolom de volgorde van de boeken 
bepaalt.(hiernaast is dat subject) 
 

  select view: weergave van 
boeken in lijst, met cover of met kaart 

  
Zoeken en filteren  
1.  Klik op een boek in de lijst; de details (afbeelding van het boek, ISBN, rubriek, 
samenvatting en/of recensie) verschijnen in nieuw venster. Scroll voor meer info.  

Gebruik  <-Prev   Next -> voor vorige/volgende boek. Terug naar beginscherm:  <  

2.  Via vergrootglas  : typ schrijver, titel of trefwoord in zoekveld. (Klik eventueel 
door naar view all results en ook resultaten in de samenvatting worden zichtbaar) 
3.  Klik op subject, titel of auteur boven de lijst voor alfabetische weergave   
(  verschijnt). Klik nogmaals op hetzelfde item voor volgorde Z – A. (   verschijnt) 

4. Klik op  kies letter, en vind de auteursnamen met die beginletter. Terug met All  

                  op de balk om te wisselen tussen auteur/titel op alfabet.  

5. Kl ik op   en kies bv auteur, genre, subject  en gewenste lijst verschijnt 

  auteurs-map: vind naam auteur(s) beginnend met bepaalde letter.  

               Kies auteur  in map , en alle auteurs verschijnen op alfabet. Klik  
               op gewenste auteur en zie alle corresponderende boeken  

               <- Prev  Next -> voor vorige/volgende boek,  < terug naar hoofdscherm  

 genre-map: toont alle rubrieken, inclusief DVD-rubrieken 
               Kies een rubriek en vind alle boeken / DVD’s (binnen de rubriek) 
 

 index-map: vind het boek met een bepaalde index 
               De index komt overeen met de rugnummers in de bibliotheek. 
               Voor terugkeer naar hoofdscherm:  klik op optie No Folders. 

Delen: kies  , vul Email in (bv. bibliotheekbodhisattva@gmail.com en verzend  

https://cloud.collectorz.com/bibliotheekbodhisattva/books
mailto:bibliotheekbodhisattva@gmail.com


 


