
Jaarverslag Annual report

97

Pica
97

P
ica     Jaarverslag  A

n
n

u
al report

3150 Opm omslag  03-09-1998  15:29  Pagina i



Jaarverslag Annual report

Pica 1

97

3150 Opm binnenwerk  03-09-1998  15:26  Pagina 1



© Pica, Leiden, 1998 ISSN 0168-882

ISBN 90-70311–87-9

Pica 2

3150 Opm binnenwerk  03-09-1998  15:26  Pagina 2



Inleiding

Diensten en projecten voor bibliotheken

Diensten en projecten voor eindgebruikers

Internationale samenwerking en projecten

Pica-intern

Jaarrekening 1997

Toelichting op de jaarrekening 

Accountantsverklaring

Bijlagen

A  Organisatiestructuur

B  Raad van Toezicht en directie

C  Lijst van afkortingen

Introduction

Services and projects for libraries

Services and projects for end users

International co-operation and projects

Pica internal matters

Financial report 1997

Notes on the financial report

Auditor’s report

Annexes

Organisational structure  A

Board of governors and directors  B

List of abbreviations  C

Pica 3

INHOUDSOPGAVE TABLE OF CONTENTS

5

7

13

20

25

28

31

33

34

35

36

3150 Opm binnenwerk  03-09-1998  15:26  Pagina 3



Pica 4

Het kantoor van ABES

in Montpellier.

The office building of

ABES in Montpellier.

3150 Opm binnenwerk  03-09-1998  15:26  Pagina 4



1997 was voor Pica een succesvol jaar. De totale omzet

steeg met ruim 6% van ruim 12 miljoen gulden tot

bijna 13 miljoen en het exploitatieoverschot bedroeg

Hfl. 678.948. Daarbij viel op dat met name de eind-

gebruiker-georiënteerde diensten een belangrijke bij-

drage in deze groei leverden. De inkomsten uit deze

diensten namen ten opzichte van 1996 met 29% toe.

Pica versterkte haar positie op de Europese markt.

In september werd een overeenkomst getekend met

ABES (L’Agence Bibliographique de l’Enseignement

Supérieur) in Montpellier, Frankrijk, voor de uitvoering

van het SU-project dat erop gericht is een centrale

catalogiseerdienst en diensten voor interbibliothecair

leenverkeer en documentlevering te implementeren ten

behoeve van een honderdtal Franse universiteitsbiblio-

theken. Dit project met een totale waarde van ruim

47 miljoen FF wordt uitgevoerd in samenwerking met

Bull France SA. 

Op de markt van lokale bibliotheeksystemen heeft Pica

haar positie kunnen consolideren door een meerder-

heidsbelang te nemen in de nieuw opgerichte onder-

neming ALS International Limited, gevestigd in

Stevenage, Engeland. Een nauwe samenwerking tussen

ALSI en Pica op het gebied van software-ontwikkeling

voor lokale bibliotheeksystemen zal zijn vruchten in de

komende jaren afwerpen.

In 1997 publiceerde Pica haar nieuwe strategisch plan

1998-2001 waarin een beleid uiteen wordt gezet dat

Pica en de deelnemende bibliotheken het nieuwe millen-

nium in zal brengen. In dit strategisch plan wordt een

aanpak geschetst waarbij het doel van een kwaliteits-

sprong op het terrein van eindgebruiker-georiënteerde

diensten langs twee wegen gerealiseerd wordt. Enerzijds

zal Pica zich tezamen met een aantal bibliotheken in-

spannen om een totaaloplossing voor de realisatie van

een operationele virtuele wetenschappelijke bibliotheek

te creëren. Anderzijds zijn de inspanningen van Pica

1997 was a successful year for Pica. The total turnover

increased with 6,5% from over 12 million Dutch guilders

to nearly 13 million and the operating income was Hfl.

678,948. It should be noticed that the end user oriented

services in particular largely contributed to this increase.

Income out of these services increased with 29% compared

to 1996.

Pica strengthened its position on the European market.

In September, a contract was signed with ABES (L’Agence

Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) in

Montpellier, France, for the execution of the SU project

which aims at implementing a central cataloguing service

and services for interlibrary loan and document delivery

for about 100 French university libraries. This project

with a total value of over 47 million FF is executed in 

co-operation with Bull France SA.

Pica has been able to consolidate its position on the

market of local library systems by taking a majority share

in the new-founded company ALS International Limited,

established in Stevenage, England. A close co-operation

between ALSI and Pica in the area of software development

for local library systems will bear its fruit in the years to

come.

In 1997, Pica published its new strategic plan 1998-

2001, which states a policy that will take Pica and the

participating libraries into the new millennium. In this

strategic plan, an approach is outlined with the purpose of

realising a quality jump in the area of end user oriented

services along two roads. On the one hand, Pica will

strain itself to create a total solution for the realisation of

a operational virtual academic library. On the other

hand, Pica’s efforts are aimed at the development of

service and system components that may be purchased by

institutions as components and integrated in their own

infrastructure.

Pica 5
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erop gericht dienst- en systeemcomponenten te ontwik-

kelen die door instellingen als losse componenten kun-

nen worden afgenomen en in de eigen infrastructuur

kunnen worden geïntegreerd.

In beide gevallen richten Pica’s inspanningen zich zowel

op de uitbouw en verbetering van de infrastructuur als

op de verwerving van rechten en op beschikbaarstelling

van content.

Omdat in een snel veranderende omgeving de eisen die

aan Pica gesteld worden steeds hoger worden zijn in

1997 twee maatregelen genomen die een verdere pro-

fessionalisering van Pica’s dienstverlening en systeem-

ontwikkeling moeten bevorderen. Allereerst is een

afdeling Productontwikkeling ingericht die belast zal

zijn met het plannen van uitbreiding en verbetering

van bestaande diensten en systemen en tevens met het

plannen van nieuwe diensten en systemen. Het is de

bedoeling dat een kleine groep Productonwikkelaars in

nauw overleg met de bibliotheken product- en dienst-

specificaties ontwikkelt en als interne opdrachtgevers zal

fungeren naar de afdeling Ontwikkeling.

Daarnaast is er een Quality Management programma

opgezet, waarbij procedures en richtlijnen zijn vastgelegd

in het kwaliteitshandboek Pica op grond waarvan het

ontwikkel- en implementatieproces verloopt. In de loop

van 1998 zal het in de gehele Pica-organisatie worden

ingevoerd.

In 1997 is meer en meer een onderscheid gegroeid

tussen de meer klassieke diensten en systemen voor de

ondersteuning van bibliotheekprocessen zoals GGC,

NCC/IBL, Acquisitie, Opslag/Uitleen en de diensten

en systemen die gericht zijn op eindgebruikers zoals

OBN, OpenCAT, WebOPC. In het komende jaar zal

dit onderscheid verder toenemen en mogelijkerwijs

leiden tot organisatorische aanpassingen. In dit verslag

wordt om die reden in deze twee categorieën gerappor-

teerd.

In both cases, Pica’s efforts will aim both at the expansion

and improvement of infrastructure and at the acquisition

of rights and the availability of content.

Because the demands put on Pica in a rapid changing

environment are getting higher and higher, two steps have

been taken to further professionalize Pica’s services and

system development. Firstly, a department Product-

development has been set up. This department will be

charged with planning the expansion and improvement of

existing services and systems and with planning new ones.

It is the intention that a small group of Productdevelopers

will develop product and service specifications in close 

co-operation with libraries. Internally, they will act as a

customer to the Development department. 

Secondly, a Quality Management programme has been

established. Procedures and guidelines have been

developed and incorporated in Pica’s quality manual.

On this basis, the development and implementation

process will be carried out. In the course of 1998, quality

management will be introduced in the whole Pica

organisation.

In 1997 the distinction between more classical services

and systems for the support of library processes like GGC,

NCC/IBL, Acquisitions, Storage and Lending and the

services and systems aimed at end users like OBN,

OpenCAT, WebOPC became more and more apparent.

Next year, this distinction will increase and possibly lead

to organisational adaptations. 

For this reason, the distinction is also made in this report.

Pica 6
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De twee klassieke diensten die gericht zijn op de onder-

steuning van de bedrijfsvoering van bibliotheken zelf

zijn het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogi-

seersysteem (GGC) en de interbibliothecair leenverkeer-

functie (IBL) dat samen met de Nederlandse Centrale

Catalogus (NCC) het NCC/IBL-systeem vormt.

De NCC is een subset van de GGC-database en omvat

alle boeken en tijdschriften in de collecties van Neder-

landse bibliotheken met bijbehorende bezitsinformatie.

GGC

De GGC-activiteiten hebben zich de laatste jaren

gestabiliseerd en hoewel er jaarlijks nieuwe deelnemers

toetreden is het ook zo dat met name retro-catalogiseer-

activiteiten van bestaande deelnemers sterk afnemen.

Voor een groot aantal bibliotheken geldt dat men rond

de eeuwwisseling het gehele eigen bezit via het GGC

The two classical services which are aimed at the support

of the management of libraries themselves are the Shared

Automated Cataloguing System (GGC) and the

interlibrary loan function (IBL) which forms together

with the Netherlands Central Catalogue (NCC) the

NCC/IBL system. The NCC is a subset of the GGC-

database and covers all books and periodicals in the

collections of Dutch libraries with the corresponding

holding information.

GGC

The GGC activities have stabilised over the last few years

and although new members participate yearly, it is also

true that retrospective cataloguing in particular of existing

participants decreases sharply.

For a large number of libraries it applies that they will

have catalogued their entire collection around the turn of

Pica 7

DIENSTEN EN PROJECTEN 

VOOR BIBLIOTHEKEN

SERVICES AND PROJECTS 

FOR LIBRARIES

1994

6 8 1011,5 miljoen

1995

1996

1997

millions

Exemplaren Copies Verrichte zoekacties Searches

1 547 708

1 503 580

1 605 641

1 488 052

7 800 271

9 322 791

10 355 884

10 381 185

Verrichte zoekacties Searches

7 968

15 118

15 768

13 501

10 000

1994

1995

1996

1997

Number of publications processed in the GGCAantal verwerkte publicaties in het GGC

Database RLG
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gecatalogiseerd zal hebben en dat dan een volledige

geautomatiseerde catalogus aan de gebruikers beschik-

baar kan worden gesteld. 

Een commissie bestaande uit bibliothecarissen en de

directeur van Pica, genaamd “Toekomst van het catalo-

giseren”, heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan

catalogiseren in zijn huidige vorm, toekomstige ont-

wikkelingen en de problematiek van metadata. 

Er werd besloten een onderzoek te laten doen door een

onafhankelijk deskundige naar de problematiek van

het thesaureren van persoonsnamen.

Voor wat betreft nieuwe deelnemers is met name van

belang de overeenkomst met het Ministerie van Justitie

voor de opbouw van één centrale catalogus voor alle

26 gerechtshofbibliotheken in Nederland. Andere nieuwe

deelnemers waren o.a. het P.J. Meertens Instituut te

Amsterdam en het Economisch Instituut voor Midden-

en Kleinbedrijf in Zoetermeer. 

In het kader van het in 1997 gestarte project “Metamor-

foze”, een nationaal conserveringsprogramma, werden

het Fries Letterkundig Museum in Leeuwarden  en het

Gemeentearchief in Sittard op het GGC aangesloten.

Voorts kwam in 1997 de gemeenschappelijke landelijke

catalogus met materiaal voor visueel gehandicapten

beschikbaar. Daarmee is het bezit van de Nederlandse

Blindenbibliotheken breed toegankelijk gemaakt en

wordt een efficiëntere bedrijfsvoering en een kwaliteits-

verbetering bij deze bibliotheken gerealiseerd doordat

nieuwe aanwinsten rechtstreeks in het GGC worden

gecatalogiseerd.

Er werden voorbereidende werkzaamheden verricht

voor het verwerken van titels door het Instituut voor

Nederlandse Geschiedenis. Het is de bedoeling dat dit

bestand als ORS-bestand in de loop van 1998 voor

(eind)gebruikers beschikbaar komt.

De vernieuwing van de catalogisering van meerdelige

en seriële publicaties werd afgerond.

the century through the GGC. At that date, they will be

able to make their catalogue fully available in electronic

form to their end users. 

A committee of librarians and the director of Pica, called

“The Future of Cataloguing”, has during the last few years

paid attention to the way in which cataloguing is done

currently, to future developments and to the issue of

metadata. It was decided to have an investigation done by

an independent expert into the problem of authority

control of personal names.

Regarding new participants, the agreement with the

Ministry of Justice is important. It concerns the realisation

of one central catalogue of all 26 court libraries in the

Netherlands. Other new participants were, amongst

others, the P.J. Meertens Institute in Amsterdam and the

Economical Institute for small and medium-sized

businesses in Zoetermeer.

Within the scope of “Metamorfoze”, a national

programme for conservation, the Frisian Literary Museum

in Leeuwarden and the Municipal Archive in Sittard

became participants in the GGC.

Also in 1997, the shared national catalogue with

materials for the visually handicapped became available.

In this way the collections of the Libraries for the Blind in

the Netherlands have become widely accessible and a more

efficient library management and improvement of quality

is realised, as cataloguing of acquisitions is done directly

in the GGC.

Pica 8
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De ‘Top 3’ van GGC wetenschappelijke bibliotheken The ‘Top 3’ of GGC Academic Libraries

De ‘Top 3’ van GGC WSF-bibliotheken

The ‘Top 3’of  GGC Libraries 

with a Regional Support Function

publicaties exemplaren

publications copies

1997

Gemeentebibliotheek Rotterdam  Municipal Library Rotterdam 25 659 28 461

Zeeuwse bibliotheek Middelburg  Provincial Library Middelburg 22 961 22 987

Dienst Bibliotheek en Archief Den Haag  Public Library The Hague 19 526 20 363

1996

Gemeentebibliotheek Rotterdam  Municipal Library Rotterdam 31 987 36 998

Zeeuwse bibliotheek Middelburg  Provincial Library Middelburg 23 110 23 144

Dienst Bibliotheek en Archief Den Haag  Public Library The Hague 21 236 21 828

1995

Gemeentebibliotheek Rotterdam  Municipal Library Rotterdam 36 833 34 010

Stadsbibliotheek Deventer  City and Athenaeum library Deventer 30 943 40 633

Dienst Bibliotheek en Archief Den Haag Public Library The Hague 26 851 27 257

publicaties exemplaren

publications copies

1997

UB Amsterdam  University Library Amsterdam 134 932 187 836 

KB  Royal Library 106 457 130 671

UB Leiden  University Library Leiden 106 167 121 034

1996

UB Leiden  University Library Leiden 150 412 172 163

UB Amsterdam  University Library Amsterdam 129 653 183 419

KB  Royal Library 94 443 115 676

1995

UB Leiden  University Library Leiden 137 544 158 943

UB Groningen  University Library Groningen 85 749 112 852

UB Amsterdam  University Library Amsterdam 81 901 119 890

Pica 9
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NCC/IBL

In 1997 werd een volledig vernieuwde versie van het

NCC/IBL-systeem opgeleverd. Behalve een vernieuwing

van de programmatuur betrof de belangrijkste wijziging

de mogelijkheid voor eindgebruikers om zelf te bepalen

bij welke bibliotheek de aanvragen worden geplaatst,

waarbij de gemiddelde levertijd van publicaties per

leverende instelling aan de gebruikers getoond wordt. 

De voortgang m.b.t. de landelijke dekking van de NCC

voor integratie van titels van de Technische Universiteit

Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de

Landbouwuniversiteit Wageningen liep om diverse

redenen bij deze universiteiten minder voorspoedig

dan gepland.

Ook in 1997 vertoonde het IBL in Nederland een

bescheiden groei (6% in 1997) die met name toege-

schreven kan worden aan de groei van het direct bestel-

len van publicaties door eindgebruikers.

Het honoreringspercentage liep voor het tweede jaar

in geringe mate terug, zowel voor tijdschriftartikelen

als voor monografieën.

NCC/IBL

In 1997 a completely redesigned version of the NCC/IBL

system was produced. Apart from a rewriting of the

software, the most important change was the possibility

for end users to determine themselves which library they

choose for delivery of the requested publication. In order

to help them to make a decision they are shown the

average delivery time of publications of each library that

has the publication.

National coverage of the NCC, concerning integration of

titles from the Technical University Delft, the Technical

University Eindhoven and the Agricultural University

Wageningen showed not as much progress as planned, due

to a number of reasons at these universities.

1997 showed again a small growth of interlibrary loan in

the Netherlands (6% in 1997). This growth can largely

be attributed to the growth of direct orders of publications

by end users.

The percentage of requests that could be fulfilled decreased

slightly for the second year.

Pica 10

Het nieuwe NCC/IBL-systeem:

de eindgebruiker kan kiezen

bij welke bibliotheek de 

leenaanvraag geplaatst wordt.

The new NCC/IBL system:

the end user can choose the

library where he wants 

to enter the loan request.
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WinIBW

In 1997 werd WinIBW, de grafische versie van het pc-

softwarepakket IBW, door een groot aantal bibliotheken

in gebruik genomen. WinIBW is het Pica werkstation

voor bibliotheekmedewerkers en draait onder Windows

95 en NT. WinIBW biedt vernieuwingen als onder-

steuning van de WWW HTML-standaard, het open-

houden van verschillende zoek- en bewerkingssessies

en correcte presentatie van diacrieten (ook voor vreem-

de schriftstelsels). WinIBW werkt met TCP/IP verbin-

dingen en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik

in een Internet/WWW-omgeving. Het bevat voorts

WinIBW

In 1997, a large number of libraries were putting

WinIBW, the graphic version of the PC-software package

IBW, into use. WinIBW is the Pica workstation for

library staff and operates under Windows95 and

Windows NT. 

WinIBW offers new features such as support of the

WWW’s HTML-standard, the possibility to keep open

several search and edit sessions at the same time and a

correct presentation of the diacritics (including foreign

scripts). WinIBW operates with TCP/IP-connections and

therefore is extremely useful in an Internet/WWW-

Pica 11

Requests NCC/IBLLeenaanvragen NCC/IBL

Met WinIBW 

is het mogelijk

verschillende sessies naast

elkaar te hebben.

WinIBW provides 

the possibility to have

several sessions 

next to each other.

1994

300 000

1995

1996

1997

Periodieken  Periodicals

349 958

352 075

366 142

392 313

92,0%

93,8%

92,8%

91,4%

Monografiën  Monographs

Requests and fulfilment rateIngediende aanvragen en honoreringspercentage

150 000

83,3%124 940

141 198

147 583

151 658

83,0%

82,3%

81,9%
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uitgebreide functionaliteit voor het vastleggen van

macro’s waarmee de bibliotheekmedewerkers hun stan-

daardwerkzaamheden kunnen vergemakkelijken.

LBS

Pica nam met een meerderheidsbelang deel in Auto-

mated Library Systems International Ltd (ALSI) te

Stevenage, Engeland. ALSI ontwikkelt lokale biblio-

theeksystemen voor voornamelijk de openbare biblio-

theekmarkt en heeft behalve in Engeland vestigingen

in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Door het bunde-

len van de expertise wordt een efficiencyverbetering bij

het ontwikkelen van een gezamenlijk LBS nagestreefd

en wordt tevens verwacht dat de positie van zowel Pica

als ALSI op de Europese markt versterkt zal worden.

In overleg met de universiteitsbibliotheken en ALSI

ontwikkelde Pica een concept voor een toekomstig LBS

van een nieuwe generatie. In het kader daarvan werd

een strategische alliantie aangegaan met het Duitse

Sisis.

De activiteiten van Pica richten zich m.n. op de catalo-

gusfunctie: de catalogusinterface, het indexeren en de

catalogiseerclient. Hierbij wordt onder meer gewerkt

aan een nieuwe zoekmachine, welke ook bij de centrale

systemen zal worden ingezet.

Het is de bedoeling dat vanaf 1999 in fasen een volledig

vernieuwd UNIX-gebaseerd lokaal systeem opgeleverd

zal worden.

Het Economisch Instituut voor het Midden- en Klein-

bedrijf in Zoetermeer koos in 1997 voor een Pica LBS. 

environment. It also has extensive functionality for

registering macro’s which can facilitate the standard

activities of library staff.

LBS

Pica took a majority share in Automated Library Systems

International Ltd (ALSI) in Stevenage, England. ALSI

develops local library systems mainly for the public library

market and it has subsidiaries in the Netherlands, Germany

and France. By joining the expertise, greater efficiency in

the development of a combined LBS can be achieved. It is

also expected that both the position of Pica as well as that

of ALSI on the European market will be reinforced.

In consultation with university libraries and ALSI, Pica

developed a concept for a future LBS of a new generation.

In relation to this, a strategic alliance was concluded with

the German firm Sisis. The activities of Pica focus mainly

on the cataloguing function: the cataloguing interface,

indexing and the cataloguing client. Amongst others,

Pica works at a new search engine, which will also be

operational on the central systems. The aim is to deliver

a completely UNIX-based LBS in phases as from 1999.

The Economical Institute for small and medium-sized

businesses in Zoetermeer selected in 1997 the Pica LBS

for its library.

Pica 12

470 000 Pica-transacties 

per dag in Nederland

Beschikbaarheid van het systeem: 

7 x 24 uur minus 2 uur wekelijks voor onderhoud.

Daadwerkelijke beschikbaarheid gemiddelde

van 166 uur is 99,9%.

470 000 Pica transactions 

daily in the Netherlands 

Availability of the system: 7 x 24 hours 

minus 2 hours weekly for maintenance. 

Actual availability on average of 166 hours

is 99.9%
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OBN

Via het Open Bibliotheeknetwerk (OBN) biedt Pica een

aantal bestanden aan voor raadpleging door eindgebrui-

kers, waaronder de Nederlandse Centrale Catalogus en

de Online Contents Database die 12.500 tijdschriften

op artikelniveau ontsluit. In 1997 konden eindgebrui-

kers zelf online IBL-aanvragen indienen nadat in NCC

of OLC gezocht was. Daarnaast is het ook mogelijk om

via het OBN-interface de lokale catalogi van 15 Neder-

landse bibliotheken te raadplegen en vervolgens publi-

caties aan te vragen die dan door het IBL-systeem wor-

den afgehandeld. 

Eind 1996 konden geautoriseerde gebruikers reeds in

OBN

Through the Open Library Network (OBN) Pica offers a

number of databases to be searched by end users, amongst

which are the Netherlands Central Catalogue and the

Online Contents Database which covers 12,500 periodicals

on article level. In 1997 it was possible for end users to

enter IBL-requests themselves, after having searched the

NCC or OLC. Besides, it is also possible to search through

the OBN interface the local catalogues of 15 Dutch

libraries and subsequently enter requests for publications,

which are then handled by the IBL-system.

Pica 13

DIENSTEN EN PROJECTEN 

VOOR EINDGEBRUIKERS

SERVICES AND PROJECTS 

FOR END USERS

Raadpleging van de Nederlandse Centrale Catalogus 

door eindgebruikers 

Use of the Netherlands Central Catalogue 

by end users

Aantallen zoekacties en aanvragen Online Contents Number of searches and requests Online Contents

1994

30 000 miljoen

1995

1996

1997

Aanvragen Requests Verrichte zoekacties Searches

   219 850

   769 832

1 301 010

1 570 000

4 074

14 798

29 711

48 500

10,5 millions

1994

miljoen

1995

1996

1997

Aanvragen Requests Verrichte zoekacties Searches

   299 478

   705 475

   979 075

1 007 500

20 959

24 333

26 717

31 224

10,5 million30 000
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vrijwel alle bestanden van Pica via OBN zoeken. In 1997

kwamen het ORS-bestand van het Nederlands Centrum

Rechtshistorische Documentatie (NCRD) en de cata-

logus van het Gemeinsamer Bibliotheksverbund GBV

beschikbaar. Het NCRD-bestand is een bibliografische

databank met ruim 40.000 titels van boeken en artike-

len verschenen vanaf 1795 tot heden. Het GBV-

bestand bevat titelbeschrijvingen van 7,6 miljoen boe-

ken en 940.000 tijdschriften.

In augustus werd het uiterlijk van OBN vernieuwd

door oplevering van een totaal vernieuwde versie van

het Webinterface. 

WebOPC

In 1997 kon de WebOPC in gebruik worden genomen.

De WebOPC maakt WWW-toegang met behulp van

een standaard Web-browser tot catalogi en bestanden

mogelijk. WebOPC fungeert dan als gateway naar deze

bestanden. Centrale bestanden als de Nederlandse

Centrale Catalogus en Online Contents, maar ook

niet-Pica (Z39.50)-bestanden kunnen op deze wijze

worden geraadpleegd. Voor het benaderen van lokale

bibliotheekbestanden werd in 1997 een testversie op-

geleverd. De WebOPC werd geheel opnieuw ontwor-

pen, waarbij de basis niet-“frames” is.

At the end of 1996, authorised users were already able to

search nearly all Pica’s databases through OBN. 

In 1997, two databases were added to the list: the ORS-

database NCRD of the Dutch Centre for Legal Historical

Documentation and the catalogue of the Gemeinsamer

Bibliotheksverbund (GBV). The NCRD database

contains bibliographical data of more than 40,000 titles

of books and articles published from 1795 to the present

time. The GBV database contains title descriptions of

7.6 million books and 940,000 journals.

In August, the face of OBN was renewed by the delivery

of a totally renewed version of the Web interface.

WebOPC

In 1997, WebOPC became operational. The WebOPC

enables WWW access to catalogues and databases with the

use of a standard Web browser. Pica central databases like

the Netherlands Central Catalogue and Online Contents

as well as other non-Pica (Z39.50) databases can be

searched in this way. For access to local library databases a

test version was delivered. The WebOPC was completely

redesigned, on the basis of non-frames.

Pica 14

WebDOC congres

in Groningen. 

V.l.n.r.: A. Klugkist 

(UB Groningen), 

M. van Lotringen 

(Elsevier Science), 

H. Wätjen 

(UB Oldenburg), 

H. Voorbij (KB) en 

H. Laeven 

(UB Nijmegen).

WebDOC conference

in Groningen. From left

to right: A. Klugkist 

(UB Groningen), 

M. van Lotringen

(Elsevier Science), 

H. Wätjen 

(UB Oldenburg), 

H. Voorbij (KB)

and H. Laeven 

(UB Nijmegen).
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WebDOC

In november werd het WebDOC-project formeel af-

gesloten met een conferentie in de UB Groningen,

alwaar tevens de nieuwe elektronische bibliotheek werd

geopend. In dit project werden in samenwerking met

bibliotheken uit Nederland en Duitsland en uitgevers

documenten via het World Wide Web ontsloten en

beschikbaar gesteld. De toegang tot de documenten

geschiedt door middel van een centrale database van

Pica, WebCAT, waarin alle beschikbare documenten

beschreven zijn. De gebruiker kan een gevonden do-

cument met één druk op de knop bestellen. Of het

gevraagde document direct aan de eindgebruiker kan

worden getoond hangt af van de vraag of het document

gratis beschikbaar is of dat ervoor betaald moet worden.

Indien er een bedrag betaald moet worden kan de

gebruiker met behulp van zijn ‘IBL-account’ een

online betaling verrichten en zo alsnog direct toegang

tot het document krijgen.

In het project is veel tijd besteed aan het verwerven

van full text informatie die aan de eindgebruikers kan

worden aangeboden. In 1995 en 1996 waren hiertoe

contracten met Kluwer Academic Publishers en Acade-

mic Press gesloten. In 1997 werd met EBSCO overeen-

gekomen om een pilotproject te starten voor beschik-

baarstelling van de Academic Search FullTEXT 1000-

database. Voorts maakten deelnemende bibliotheken

een zeer gevarieerde verzameling van elektronische

documenten beschikbaar.

In 1997 werd veel aandacht besteed aan de evaluatie

WebDOC

In November, the WebDOC project was formally closed

with a conference at the University Library of Groningen,

where the new electronic library was also opened. 

In this project, documents were made accessible and

available through the World Wide Web in co-operation

with libraries from the Netherlands and Germany and

publishers. Access to the documents is arranged through

the central database of Pica, WebCAT, which contains

descriptions of all available documents. The user can order

a document with one press on the button. It then depends

on the licence of the library whether the document can be

shown directly to the end user for free or must be paid for.

If an amount has to be paid, the user can pay online with

his IBL-account, so that he will in that case also have

immediate access to the requested document.

In the project, a significant amount of time was spent in

acquiring full text information to present to the end users.

To this end, agreements with Kluwer Academic Publishers

and Academic Press had been concluded in 1995 and

1996. In 1997, it was agreed with EBSCO to start a

pilot project to make the Academic Search FullTEXT

1000 available. Participating libraries also made a rich

variety of electronic documents available.

A lot of attention was paid in 1997 to the evaluation of

the project and the integration of the results of WebDOC

in the Pica infrastructure for end users. A plan was

drafted to integrate the databases of the Netherlands

Pica 15

WebDOC in cijfers 

In de jaren 1996 en 1997 waren er:

23 document servers

11 457 elektronische documenten

40 259 zoekacties

6 707 full text aanvragen

WebDOC in fi gures 

In the years 1996 and 1997 there were:

23 document servers

11,457 electronic documents

40,259 searches

6,707 full text requests
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PiCarta 

Voortbordurend op het OBN-concept en op

grond van de resultaten van WebDOC ontwik-

kelde Pica in 1997 verder geïntegreerde dienst-

verlening voor eindgebruikers, PiCarta, die

naast het OBN zal worden aangeboden. PiCarta

is een database met materialen van allerlei soort

(bibliografische gegevens, abstracts, full text) met

aanvraagfaciliteiten en toegang tot elektronische

documenten. Een gebruiker kan daardoor in

PiCarta met één zoekactie in meerdere bestanden

tegelijkertijd zoeken. 

Het resultaat van de zoekactie zal afhangen van

de licenties die de eigen bibliotheek heeft.

Heeft een bibliotheek een aansluiting voor NCC

en OLC, maar geen licenties voor abstracts en/of

fulltext, dan zal het resultaat van de zoekactie

alleen NCC en OLC verwijzingen opleveren.

Een eindgebruiker die hoort bij een bibliotheek

die toegang heeft voor alle bestanden, zal bij

eenzelfde zoekactie mogelijk ook abstracts en/of

fulltext verwijzingen vinden.

In het kader van PiCarta werkt Pica ook aan een

nieuwe zoekmachine met nieuwe functionalitei-

ten, zoals het presenteren van sets met ongelimi-

teerde grootte en relevance ranking (gewogen

belang van woorden).

PiCarta

Elaborating on the OBN concept and as a result

of the experiences in WebDOC, Pica developed

in 1997 a more integrated service for end users,

PiCarta, which will be offered next to OBN.

PiCarta is a database that contains all kinds of

materials (bibliographical data, abstracts, full

text) with request facilities and access to electro-

nic documents. As a result, the user will be able

to search several databases at the same time, in

one request.

The result of the request will depend of the licence

the own library has. If the library only has a

licence for NCC and OLC and not for abstracts

and/or full text, then the result will only contain

references to these databases. 

An end user belonging to a library with access to

all databases may, with the same request, also

find references to abstracts and full text.

Within the scope of PiCarta, Pica also works at

a new search engine with new functionalities,

like the presentation of sets of unlimited size and

relevance ranking (weighing of words).

PiCarta screen showing the

result of a search.

PiCarta-scherm 

met zoekresultaat.
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van het project en het integreren van de resultaten van

WeDOC in de Pica-infrastructuur voor eindgebruikers.

Er werd een plan gemaakt om de bestanden Online

Contents, de Nederlandse Centrale Catalogus en

WebCAT te integreren tot een functionele database

(zie hiernaast PiCarta). Tevens werd begonnen met het

integreren van WebDOC in de bestaande infrastructuur

voor documentlevering. De schermen van WebDOC

werden uniform gemaakt en beter gestructureerd.

Door verschuiving van informatieschermen werd de

toegang vergemakkelijkt.

Contacten met leveranciers 

van elektronische informatie

Met diverse leveranciers van elektronische informatie

werden besprekingen gevoerd. Omdat de ontwikkelin-

gen hieromtrent nog niet uitgekristalliseerd zijn en de

toekomst onduidelijk is bleken de besprekingen vaak

lastig. In het WebDOC-project was gebleken dat het

sluiten van consortiacontracten een goede methode is

om tot een gevarieerd en uitgebreid aanbod van weten-

schappelijke informatie te komen. Mede in dat licht

besloten wetenschappelijke bibliotheken in Nederland

en Duitsland zich aaneen te sluiten in een position

paper met “Licensing Principles”, waarin hun uitgangs-

punten voor gezamenlijke licenties voor elektronische

informatie uiteen werden gezet. 

Met Swets en Zeitlinger werd een nieuw contract voor

de levering van de Online Contents informatie per 

1-1-1998 voorbereid. Tevens werd een uitbreiding van

het aantal titels, specifiek gericht op de Openbare

Bibliotheeksector besproken. 

Met Elsevier Science werd een overeenkomst gesloten

voor de levering van CAPCAS (Computer Aided

Production for Current Awareness Services), welke

abstracts van Elseviers’ wetenschappelijke elektronische

tijdschriften bevat. Deze abstracts worden gekoppeld

aan de titels in de Online Contents database.

Met het Amerikaanse OCLC werd een overeenkomst

Central Catalogue, Online Contents and WebCAT into

one functional database (see PiCarta, left). Furthermore,

a start was made with the integration of WebDOC in the

existing infrastructure for document delivery. The screens

of WebDOC were made uniform and received a better

structure. By shifting the information screens access was

made easier.

Contacts with suppliers of electronic information

Pica talked with various suppliers of electronic information.

Because developments in this area are not yet crystallised

out and as the future is not clear, it appeared that these

talks were often difficult. In the WebDOC project it had

become clear that concluding consortia agreements is a

good method to get a varied and extensive supply of

scientific information. Also from that perspective,

academic libraries in the Netherlands and Germany

decided to join together in a position paper with

“Licensing Principles” which contains the principles for

collective licences for electronic information.

With Swets en Zeitlinger, a new contract for the delivery

of Online contents information as per 1-1-1998 was

prepared. Also, an extension of the number of titles,

specifically aimed at the public library field was discussed. 

With Elsevier Science, a contract was concluded for the

delivery of CAPCAS (Computer Aided Production for

Current Awareness Services) which contains the abstracts

of Elsevier’s scientific electronic journals. These abstracts

are linked to the titles in the Online Contents database.

With the American company OCLC a contract was

concluded to make the NetFirst database, containing a

catalogue of Internet resources of 65,000 records,

available to end users.

Pica 17

3150 Opm binnenwerk  03-09-1998  15:27  Pagina 17



gesloten voor beschikbaarstelling aan eindgebruikers

van het NetFirst bestand, een catalogus van Internet

resources met ruim 65.000 records.

Helaas kon geen nieuw contract met De Perscombinatie

worden afgesloten nadat deze het contract voor elek-

tronische levering van de Krantenbank (Parool, Trouw)

per einde van het jaar had opgezegd. Pica was wel

succesvol in de besprekingen met Het Financieele

Dagblad: deze krant zal vanaf 1998 aan eindgebruikers

beschikbaar worden gesteld.

In het kader van WILL (een IWI-project om te komen

tot landelijke licenties voor wetenschappelijke informa-

tie, waarin Pica nauw samenwerkt met SURFdiensten

b.v.) werden onderhandelingen gevoerd voor het af-

sluiten van licentieovereenkomsten met ISI (Institute

for Scientific Information) en Chadwyck Healey voor

PCI-data (Periodical Contents Index). 

Colibri

Het Colibri-project (Context generation and Linguistic

tools for Bibliographic Retrieval Interfaces) beoogt de

ontwikkeling en in gebruikname van een door Pica

ontwikkelde onderwerpsgeoriënteerde zoekfaciliteit die

gebaseerd is op een kennisdatabase van zoektermen en

hun onderlinge relaties. Deze kennisdatabase, die op

automatische wijze tot stand komt, kan in principe

gekoppeld worden aan elke willekeurige bibliografische

database en geeft onderwerpsgeoriënteerde toegang op

uniforme wijze, met behulp van natuurlijke taal.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van linguïstische

programmatuur die ingebrachte zoektermen ontleed en

normaliseert en op die wijze de problematiek van ver-

schillende woordvormen elimineert. Het Colibri-project

zal in 1998 tot een eerste praktisch resultaat leiden. 

Delta (Dutch Electronic Library Technology

Association)

In 1997 werden voorbereidingen getroffen voor een

samenwerkingsverband van een aantal universiteits-

Unfortunately, it appeared impossible to conclude a new

contract with De Perscombinatie, after it had terminated

the contract for electronic delivery of the “Krantenbank”

(containing the newspapers “Het Parool” and “Trouw”). 

However, Pica was successful in talks with Het

Financieele Dagblad (the daily financial newspaper):

this newspaper will be available to end users as from

January 1998.

Within the scope of WILL (a project of IWI with the

intention to come to national licences for scientific

information in which Pica closely co-operates with

SURFdiensten b.v.) negotiations were carried on to

conclude licence agreements with ISI (institute for

Scientific Information) and Chadwyck Healey for PCI

data (Periodical Contents Index).

Colibri

The Colibri project (Context generation and Linguistic

tools for Bibliographic Retrieval Interfaces) aims at the

development and operation of a subject-oriented search

facility built by Pica and based on a knowledge database

of search terms and their mutual relations. This

knowledge database, which is realised automatically, can

basically be linked at random to every bibliographical

database and it provides subject-oriented access in a

uniform way, with the aid of natural language. Next to

this, linguistic software is used that analyses the used

search terms and normalises them. In this way, it can

eliminate the problem of different forms. The Colibri

project will show its first practical results in 1998.

Delta (Dutch Electronic Library Technology

Association)

Preparations were made in 1997 to form a co-operation

of a number of university libraries, the Royal Library and

Pica. The purpose of this co-operation is to come to an

actual realisation of an operational electronic academic

Pica 18
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bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en Pica om

te komen tot een daadwerkelijke realisatie van een ope-

rationele elektronische wetenschappelijke bibliotheek.

Hoofddoel is om te komen tot een geïntegreerde infra-

structuur voor elektronische informatiediensten en tot

substantiële uitbreiding van elektronische informatie.

Chipica

Het Chipica-project dat in opdracht van IWI wordt uit-

gevoerd stelt zich tot doel om mogelijkheden te ontwik-

kelen voor het gebruik van chipcards voor bibliotheek-

diensten die met behulp van Pica-systemen aan eindge-

bruikers worden aangeboden. Daarbij wordt met name

gekeken naar gebruikersidentificatie en het betalen van

diensten met behulp van de in enige instellingen in ge-

bruik zijnde Student Chipcard. Ook zal nader onderzoek

verricht worden naar de integratie met andere betaal-

vormen zoals het operationele IBL-account waarmee

NCC/IBL-diensten door eindgebruikers kunnen worden

afgerekend. Aangezien hier sprake is van complexe

materie is een extern adviesbureau in de arm genomen

om de risico’s te inventariseren en te adviseren over een

optimale aanpak. Begin 1998 zal dit tot rapportage lei-

den. Het gehele project zal tot eind 1998 doorlopen. 

Virtuele Economische Bibliotheek

Pica participeert in het IWI-project van de Virtuele

Economische Bibliotheek. De Universiteit Maastricht

treedt op als penvoerder van dit project, waaraan ook de

Katholieke Universiteit Brabant en de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam deelnemen. De doelstellingen van dit

project zijn afstemming van de collecties economie en

bedrijfskunde en verbetering van de dienstverlening aan

de eindgebruikers tot aan de werkplek. Voor Pica bete-

kent dit de ontwikkeling van een bedrijfseconomische

deelverzameling van titels in de Online Contents data-

base met geïntegreerde koppelingen naar abstracts, als-

mede ontwikkeling en inrichting van bestel- en lever-

diensten bij deze secundaire informatie.

library. The main purpose is to come to an integrated

infrastructure for electronic information services and a

considerable extension of electronic information.

Chipica

The Chipica project, which is executed under the

authority of IWI, aims at the development of possibilities

to use chipcards for library services that are offered to end

users through the Pica systems. Within this project specific

subjects are user identification and payment of services

with the aid of the Student Chipcard which is already in

use by several universities. 

Also, further research will be done into the integration of

other methods of payment, such as the current operational

IBL-account with which end users can pay for the

NCC/IBL services. Because the subject is rather complex,

an external consultant was asked to make an inventory

of the risks involved and to advise about the best way to

handle them. The report will appear at the beginning of

1998. The project will take until the end of 1998.

Virtual Economic Library

Pica participates in the IWI project of the Virtual

Economic Library. The University of Maastricht is

secretary of this project in which also the Catholic

University Brabant and the Erasmus University

participate. The purposes of this project are to tune the

collections economy and business administration and to

improve the service to end users as far as their place of

work. For Pica, this means development of a business-

economical sub-collection of titles in the Online Contents

database with integrated links to abstracts, as well as

development and design of ordering and delivery services

linked to these secondary data.

Pica 19
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Duitsland algemeen

In totaal zijn er drie Pica-netwerken in Duitsland, te

weten de noordelijke regio van Duitsland in het

Gemeinsamer Bibliotheksverbund (de deelstaten

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-

Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen en

Hamburg), HEBIS (de deelstaat Hessen, inclusief een

deel van de deelstaat Rheinland-Pfalz) en Die Deutsche

Bibliothek. Het gaat hierbij om zowel centrale als lokale

systemen.

Pica nam samen met deze Duitse partners deel aan de

Deutsche Bibliothekartag in Dortmund. 

Er bleek veel belangstelling voor m.n. nieuwe Pica-

faciliteiten als WinIBW en WebOPC.

GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund)

De nadruk bij GBV ligt sinds 1996 evenals bij Pica bij

de intensivering en uitbouw van eindgebruikersdiensten.

Een hoogtepunt in 1997 was dat het vanaf 1 februari

voor eindgebruikers in alle GBV-bibliotheken mogelijk

werd om zelf rechtstreeks IBL-aanvragen in te dienen.

In het IBL-systeem zijn de Online Contents database en

meer dan 1 miljoen inhoudsopgaven uit de “Interna-

tionale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur” geïnte-

greerd. Elk artikel dat in een van deze databases wordt

gevonden kan direct worden aangevraagd. Het IBL-

systeem zoekt automatisch een voor levering van het

gewenste document in aanmerking komende verstrek-

kende bibliotheek.

Verder werd een groot deel van 1997 gewerkt aan

invoering van het GBVdirekt en Subito als document-

leverdiensten, waar eindgebruikers tegen betaling

gebruik van kunnen maken. Deze diensten kwamen

voor het gehele gebied in november beschikbaar.

De data van Periodical Contents Index (PCI) van het

Engelse Chadwyck Healey werden aan de centrale

database en Online Contents toegevoegd.

Germany general

In Germany, three Pica networks are operational, i.e. the

northern region of Germany in the Gemeinsamer Biblio-

theksverbund (with the federal states of Niedersachsen,

Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern and the city states Bremen

and Hamburg), HEBIS (the federal state of Hessen,

including a part of the federal state Rheinland-Pfalz) and

Die Deutsche Bibliothek. It concerns both central as well

as local systems.

Pica participated together with these German partners in

the Deutsche Bibliothekartag in Dortmund. 

New Pica facilities like WinIBW and WebOPC appeared

to be particularly interesting to visitors.

GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund)

The emphasis for GBV lies, as is the case for Pica, on

intensifying and expanding end user services.

The highlight in 1997 was the possibility for end users in

all libraries participating in GBV to issue, as from

February, directly themselves interlibrary loan requests into

the system. The lending system integrates the Online

Contents database and more than 1 million tables of

contents from the “Internationale Bibliographie der

Zeitschriftenliteratur”. Each article found in this database

can be ordered directly. The lending system searches

automatically the supplying libraries qualifying for

delivery of the requested document.

During a large part of 1997, work was done for the intro-

duction of GBVdirekt and Subito as document delivery

services which end users can use against a fee. These services

became available within the whole area in November.

The data of Periodical Contents Index (PCI) of the English

firm Chadwyck Healey were added to the central database

and Online Contents.
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Die Deutsche Bibliothek

In mei opende de Bondskanselier Helmut Kohl feeste-

lijk het nieuwe gebouw van Die Deutsche Bibliothek

in Frankfurt. In binnen- en buitenland was de belang-

stelling voor de nieuwe huisvesting groot.

Teneinde de nieuwe huisvesting in gebruik te nemen was

het niet alleen noodzakelijk dat het gebouw gereed was

en dat de medewerkers en de collecties verhuisd waren

maar ook moesten de computersystemen verplaatst

worden en werden nieuwe geautomatiseerde functies

gerealiseerd. De afdeling EDV van Die Deutsche Bibli-

othek heeft deze taak op bewonderswaardige wijze uit-

gevoerd. De systemen werden verhuisd zonder dat dit

tot productiestoringen geleid heeft en het aanbod van

eindgebruiker-georiënteerde innovatieve informatie-

diensten, waarin de Pica-systemen een belangrijke rol

spelen, is de nieuwe bibliotheek waardig.

Hessen

Aan het HEBIS Verbund nemen 185 bibliotheken actief

deel, waaronder 8 universiteitsbibliotheken. In 1997

werden conversieprogramma’s ontwikkeld die het

mogelijk maken titels uit databases van nationale

bibliografieën toe te voegen. Hierdoor kan het catalo-

giseren efficiënter verlopen en het ontleningspercenta-

ge sterk toenemen.

Hessen was in 1997 de eerste die in het hele gebied de

WebOPC in gebruik nam en was daarmee de Neder-

landse bibliotheken voor.

Die Deutsche Bibliothek

In May, Helmut Kohl, Chancellor of Germany, festively

opened the new building of Die Deutsche Bibliothek in

Frankfurt. Both in Germany and abroad, great interest

was shown for this new building.

In order to occupy the new building it was not only

necessary to have a new building and that staff and

collections were moved, but computer systems also had to

be moved and new automated functions were realised.

The EDV department of Die Deutsche Bibliothek fulfilled

this task in an admirable manner. Systems were moved

without production failures and the supply of end user

oriented innovative information services, in which Pica’s

systems play an important role, is worthy of the new

library building.

Hessen

185 libraries, amongst which 8 university libraries, actively

participate in the HEBIS Verbund. Conversion programmes

were developed in 1997 which enable addition of titles

from databases of national bibliographies. The result is

that cataloguing can be done much more efficiently and

the percentage of derivations can increase sharply.

Hessen was in 1997 the first which made use of the

WebOPC throughout the whole region and thus earlier

than the Dutch libraries.
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DBV-OSI

Doel van DBV-OSI is het realiseren van open commu-

nicatie tussen documentatie- en bibliotheeksystemen

in Duitsland. Die Deutsche Bibliothek is penvoerder

van dit project.

De tweede fase van het project, elektronische document-

levering, werd in 1997 afgesloten. In de tweede fase

werd een DOD-systeem (Document Order-Receive

and Delivery System) ontwikkeld en getest. Bij leve-

rende bibliotheken werd dit systeem geïnstalleerd en in

gebruik genomen. Het systeem werd vervolgens de

centrale bouwsteen van het “Subito”-initiatief ter

bevordering van verbetering van literatuur- en infor-

matiediensten in Duitsland.

DBV-OSI

Aim of DBV-OSI is the realisation of open communication

between documentary and library systems in Germany.

Die Deutsche Bibliothek is secretary of this project. 

The second phase of the project, electronic document

delivery, was finished in 1997. In the second phase, a

DOD system (Document Order-Receive and Delivery

System) was developed and tested. The system was

installed in supplying libraries and put into use. This

system subsequently became the central material of the

“Subito” initiative to advance improvement of document

and information services in Germany.

France

After the tender procedure, it became known at the

beginning of 1997 that Pica would get the order to

automate all university libraries in France. The project to

choose a new central library system had been initiated by

the Sous-Direction des Bibliothèques of the Ministry for

Higher Education and Research. The new system is called

“SU” in France, Système Universitaire. 
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This system will provide support to about hundred

university libraries the function of shared cataloguing and

interlibrary loan. Implementation of the central system is

planned for the period 1997-2000 whereby 1997-1999

will be the preparation phase, 1999 a pilot year with a

restricted number of test libraries and 2000 the year in

which the system will become operational. 

Pica closely co-operates in this project with the company

Bull in France. The system will be installed in

Montpellier at ABES, l’Agence Bibliographique de

l’Enseignement Supérieur and the total project period is

5 years.

In September, the formal contract was signed, after which

the first phase of the project started.

Pica 23

Frankrijk

Na een offertefase werd begin 1997 bekend dat Pica de

opdracht voor het automatiseren van alle universiteits-

bibliotheken in Frankrijk zou krijgen. Het project om

een nieuw centraal bibliotheeksysteem te kiezen is

gestart door de Sous-Direction des Bibliothèques van

het Ministerie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek.

In Frankrijk wordt het nieuwe systeem “SU” genoemd,

Système Universitaire. Dit systeem zal voor ca. 100 uni-

versiteitsbibliotheken gemeenschappelijk catalogiseren en

interbibliothecair leenverkeer ondersteunen. Invoering

van het centrale systeem is gepland voor de periode

1997-2000, waarbij de voorbereiding plaatsvindt van

1997-1999, 1999 een proefjaar met een beperkt aantal

testbibliotheken zal zijn en het systeem in 2000 in pro-

ductie zal gaan. Pica werkt in dit project nauw samen

met de firma Bull in Frankrijk. Het systeem wordt

geïnstalleerd in Montpellier bij ABES, l’Agence Biblio-

graphique de l’Enseignement Supérieur en de totale

looptijd van het project is 5 jaar. 

In september werd het formele contract getekend,

waarna begonnen werd met de eerste fase. 

The logical architecture

of the SU project.

De logische

architectuur van

het SU-project.
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ONE

Het ONE-project (OPAC Network in Europe) werd in

1997 formeel afgesloten. De belangrijkste doelen van

dit project werden bereikt, met als uitgangspunt het

bieden van toegang aan allerlei type eindgebruikers tot

informatie. Technisch werd Z39.50 intercommunicatie

gerealiseerd en een infrastructuur voor het onderling

verlenen van diensten werd opgezet door het afsluiten

van overeenkomsten. De Pica-software die in het ONE-

project werd gebruikt bestond uit drie delen: het centrale

bibliotheeksysteem CBS, de Z39.50 vertaalmodule

(TOLK) en de geïntegreerde WebOPC client. 

Aan Pica-gebruikers werd in het kader van dit project

toegang gegeven tot 6 voor Pica-gebruikers interessante

databases. Op haar beurt stelde Pica het NCC- en OLC-

bestand aan de ONE-partners beschikbaar. Na afloop

van het ONE-project zal Pica de internationale toegang

tot Pica’s centrale databases verder uitbreiden en zo

mogelijk een of meer databases van andere deelnemende

instellingen aan Nederlandse gebruikers beschikbaar

stellen. 

INTAS

Pica participeerde in INTAS, de internationale associatie

voor bevordering van samenwerking met wetenschap-

pers in de nieuwe onafhankelijke staten van de voor-

malige Sovjet-Unie, gevestigd in Brussel. Document-

leverende deelnemers waren het British Library Docu-

ment Supply Centre, INIST in Frankrijk, de UB/TIB

in Hannover en de Deutsche Zentralbibliothek für

Medizin (DZBM) in Keulen. Pica werkte in dit project

nauw met de Koninklijke Bibliotheek samen. In het

kader van INTAS werd een proef gedaan om de haal-

baarheid en mogelijkheden te onderzoeken voor een

netwerksysteem van documentleverantie. Tijdens deze

proef bleek dat er grote verschillen tussen bibliotheken

in de nieuwe onafhankelijke staten zijn en besloten

werd derhalve de proef met een vereenvoudigd samen-

werkingsmodel voort te zetten. 

ONE

The ONE project (OPAC Network in Europe) was

formally closed in 1997. The main goals of this project

were fulfilled, the principle one being to offer all sorts of

end user access to information. 

From a technical point of view, Z39.50 communication

was implemented and an infrastructure for the mutual

access of services was set up by concluding agreements.

The Pica software used in the project consisted of three

parts: the central library system CBS, the Z39.50

translation module (TOLK) and the integrated WebOPC

client.

Within the project, users of Pica were given access to 6 for

Pica participants interesting databases. Pica, for its part,

made the NCC and OLC database available.

After termination of the project, Pica will further expand

the international access to Pica’s central databases and

possibly make one or more databases of other ONE

participants available to Dutch users.

INTAS

Pica participated in INTAS, the International Association

for the promotion of co-operation with scientist from the

New Independent States of the former Soviet Union,

established in Brussels. Participating document suppliers

were the British Library Document Supply Centre,

INIST in France, the UB/TIB in Hannover and the

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (DZBM) in

Cologne. In this project, Pica closely co-operated with the

Royal Library in The Hague. Within the framework of

INTAS, a pilot was done to explore the feasibility and

options for a network system of document supply. It

appeared that there were big differences between libraries

in the new independent states and it was decided to

continue the pilot with a simplified procedure of

collaboration.

Pica 24
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Organisatie en management

Er werd een wijziging in de organisatie uitgevoerd,

waarbij naast de directeur twee adjunct-directeuren zijn

aangesteld: één met als aandachtsgebied Gebruikers-

ondersteuning en Marketing en één met als aandachts-

gebied de Technische zaken (Ontwikkeling, Technische

Ondersteuning, Productontwikkeling, Internationale

samenwerking en Kwaliteitsmanagement). 

Medezeggenschap

De ondernemingsraad werd betrokken bij de totstand-

koming van het strategie- en meerjarenplan van Pica

tot 2001.

In overleg met de ondernemingsraad kwam een addi-

tionele cursusregeling tot stand. Voorts was de onder-

nemingsraad nauw betrokken bij de evaluatie van de

ervaringen met de arbodienst.

Organisation and management

A change in the organisation was carried out which

meant that two deputy directors have been appointed

next to the director: one with User Support and

Marketing as special attention and one for Technical

Affairs (Development, Technical Support, Product

Development, International Co-operation, and Quality

Management).

Employee participation

The employees’ council was involved in the production of

the strategic long-term plan of Pica until 2001.

In consultation with the employees’ council, an additional

arrangement was made for training on the job.

The employees’ council also was closely involved in the

evaluation of the experiences with the occupational health

service.
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PICA-INTERN PICA INTERNAL AFFAIRS

Helpdesk statistische gegevens 1997 Help desk statistical data 1997

LBS GGC Netwerk

Network

NCC (Win)

IBW

Open

CAT

Overig*

Other*

10086

748

456
500

214

384

2488 Meldingen 2488 Calls

30% 18% 3,5% 20%   9% 15,5%  4%

* De categorie ‘overig’ betreft algemene informatievragen

en vragen over SDI, Micro-OPC, WebOPC, WWW e.d.

* The category ‘others’ refers to general queries, and questions

about for example SDI, Micro-OPC, WebOPC, WWW.
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Personele gegevens

Op 31-12-1997 waren er 69 personen in dienst van Pica

met een formatie-omvang van bijna 65 fte. Hiervan

waren 47 man (68%) en 22 vrouw (32%). 12 mede-

werkers (8 man, 4 vrouw) traden uit dienst. Er werden

14 nieuwe medewerkers aangesteld, waarvan 9 man en

5 vrouw. De gemiddelde leeftijd per 31 december was

38,8; het gemiddeld aantal jaren dienstverband 7,4.

Personnel

On 31 December 1997, Pica employed 69 persons,

(nearly 65 fte), 47 male (68%) and 22 (32%) female.

12 staff members (8 male and 4 female) left Pica. 

14 new staff members (9 male, 5 female) were appointed.

The average age at 31 December was 38.8, the average

number of years of employment 7.4.
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3

1995

1996

1997

Percentage sick leave
Gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon
Average frequency of illness reports per person

2,0%

3,0%

3,0%

1,7

1,4

1,5

Verzuimpercentage Pica

3%

3%

1995

1996

1997

Percentage sick leave including maternity leave
Lang verzuim (43-365 dagen), ex. zwangerschapsverlof
Long absence (43-365 days), excluding maternity leave

2,7%

3,1%

3,5%

0,2%

1,7%

1,4%

Verzuimpercentage inclusief zwangerschapsverlof

3%

Ziekteverzuim  Sick leave
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Directie 
Directors

Gebruikersondersteuning en Marketing
User support and Marketing

Technische ondersteuning
Technical support

Ontwikkeling
Development

Kwaliteitsmanagement, Productontwikkeling
en Internationale samenwerking

Quality management, Product development
and International co-operation

Bedrijfsbureau
General Management Department

10 20 30

47 Mannen Male 22 Vrouwen Female 

10

4

6

28

3

18

< 25 uur/h 25-32 uur/h 33-40 uur/h

39

6 7
1

12
4

47 Mannen Male 22 Vrouwen Female 

L. Costers
Directeur
Director

D. Hooman
Hoofd bedrijfsbureau/Directiesecretaris

General Management Department/
Company Secretary

A. Bossers
Adjunct-directeur GO en Martketing

Deputy Director User Support 
and Marketing

M. van Muyen
Adjunct-directeur Technische Zaken

Deputy Director Technical Affairs

Organisatieschema  Organisation diagram

< 20 21-30 31-40 41-50 51-65

32

10

23

4

 0% 15% 46% 33%   6%

Leeftijdsopbouw  Age structure Verdeling parttime/fulltime  Division art time/full time

Division in DepartmentsVerdeling over de afdelingen
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Activa  Assets 1997 1996

ƒ ƒ ƒ ƒ

Vaste activa Fixed assets

Materiële vaste activa  Tangible fixed assets

Gebouw  Building 6 409 323 6 809 906

Auto’s   Motor vehicles 75 644 149 418

Apparatuur  Hardware p.m. p.m.

————— —————

6 484 967 6 959 324

Financiële vaste activa  Financial fixed assets

Deelneming  Participation 1 352 160

Vlottende activa  Current assets

Vorderingen  Receivables

Debiteuren  Debtors 1 953 598 1 588 457

Overige vorderingen en overlopende activa 1 048 130 1 525 871

Prepayments and accrued income ————— —————

3 001 728 3 114 328

Effecten  Stocks 1 511 263 2 557 687

Liquide middelen  Cash and banks 4 610 051 1 514 017

————— —————

Totaal Activa  Total Assets 16 960 169 14 145 356
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JAARREKENING 1997

Balans per 31 december 1997

(voor bestemming resultaat)

FINANCIAL REPORT 1997

Balance sheet as at December 31, 1997 

(before allocation result)
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Passiva  Liabilities 1997 1996

ƒ ƒ ƒ ƒ

Eigen vermogen  Shareholder’s equity

Algemene reserve  General reserve 3 366 280 3 217 305

Herwaarderingsreserve ALS Int. Ltd  199 538 —

Reassessment reserve ALS Int. Ltd

Bestemmingsreserve  Allocated reserves 5 353 366 4 914 702

Exploitatiesaldo boekjaar Operating balance financial year 678 948 (164 953)

————— —————

9 598 132 7 967 054

Voorzieningen  Provisions 2 255 979 1 844 273

Langlopende schulden  Long-term liabilities 1 500 000 2 250 000

Kortlopende schulden Current liabilities

Aflossing hypotheek  Repayment mortgage 750 000 250 000

Crediteuren  Creditors 291 539 311 348

Overige schulden en overlopende passiva 2 564 519 1 522 681

Accruals and deferred income ————— —————

3 606 058 2 084 029

————— —————

Totaal Passiva  Total Liabilities 16 960 169 14 145 356
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Staat van baten en lasten 1997  Statement of income and expenses 1997

1997 1996

ƒ ƒ ƒ ƒ

Opbrengsten  Income

Centrale diensten  Central services 8 135 818 7 221 977

Lokale bibliotheeksystemen Local Library Systems 2 511 938 2 402 772

Projecten  Projects 696 949 1 015 610

Activiteiten buitenland Activities abroad 1 429 378 1 424 655

Overige baten Other income 95 581 39 269

————— —————

12 869 664 12 104 283

————— —————

Exploitatiekosten  Operating costs

Personeelskosten  Personnel costs 7 700 276 6 752 056

Automatiseringskosten  Automation costs 1 383 801 1 383 016

Huisvestingskosten  Housing costs 354 635 432 468

Overheadkosten  Overhead costs 1 756 125 1 041 542

Overige kosten  Other costs 20 368 38 790

————— —————

11 215 205 9 647 872

————— —————

Bedrijfsresultaat  Operating results 1 654 459 2 456 411

Resultaat voorgaande boekjaren  Result previous financial years 38 580 224 407

Rentebaten Interest received 221 115 269 295

Resultaat ALS Int. Ltd  Result ALS Int. Ltd (67 657) —

Buitengewone baten en lasten  Unusual income and expenses — (1 898 875)

————— —————

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves 1 846 497 1 051 238

Operating balance before mutations to reserves

Mutaties bestemmingsreserves  Mutations to allocated reserves (900 000) (900 000)

Mutatie algemene reserve  Mutations to general reserve (267 549) (316 191)

————— —————

Exploitatiesaldo  Operating income 678 948 (164 953)
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Algemene toelichting resultaat 1997

In februari 1997 heeft de Stichting Pica een 65%-belang

verworven in ALS International Ltd te Stevenage,

Engeland. Deze onderneming heeft een aantal activa,

passiva en activiteiten overgenomen van Automated

Library Systems Ltd. ALS International Ltd houdt zich

bezig met het ontwerpen en verkopen van lokale biblio-

theeksystemen en de hiervoor benodigde hardware en

heeft dochterondernemingen in Nederland, Duitsland

en Frankrijk. De in de aankoopprijs verwerkte goodwill

is rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Over 1996 was de jaarrekening afgesloten met een

negatief saldo van ƒ164.953,–. Dit bedrag is ten laste

van de algemene reserve gebracht.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaar-

deerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar-

op ze betrekking hebben.

Bedragen die luiden in vreemde valuta’s zijn in Neder-

landse guldens omgerekend tegen de op balansdatum

geldende koersen. Koersverschillen zijn in de winst- en

verliesrekening verwerkt met uitzondering van het

koersverschil op de deelneming; dit is rechtstreeks in

het eigen vermogen verwerkt.

De tot dusver gedane uitgaven voor het verzamelen

van know-how en het aanschaffen van apparatuur zijn

gewaardeerd op nihil. 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen ver-

krijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte

economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen. 

De deelneming wordt gewaardeerd op het aandeel in

de intrinsieke waarde.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waar-

den onder aftrek van een voorziening voor mogelijke

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling.

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgings-

prijs dan wel lagere beurswaarde per balansdatum.

General note on the financial result 1997

In February 1997, Pica acquired a 65% interest in ALS

International Ltd at Stevenage, England. This company

purchased a number of assets, liabilities and activities of

Automated Library Systems Ltd. ALS International Ltd

occupies itself with the design and sales of local library

systems and the hardware that these require. ALSi has

subsidiaries in the Netherlands, Germany and France.

The in the purchase price included goodwill has been

brought directly at the expense of the shareholder’s equity.

The financial report for 1996 was concluded with a debit

balance of Dfl. 164,953.00. This amount was deducted

from the general reserve.

Basis of the evaluation and determination of results

Unless otherwise stated, the assets and liabilities are

reported at acquisition prices and/or at their nominal

values. Income and expenses are attributed to the year to

which they belong. 

Amounts in foreign currency have been converted in Dutch

guilders against the at balance date current exchange rate.

Difference of exchanges have been incorporated in the

profit and loss account, with the exception of the

difference of exchange in the participation which has been

incorporated directly into the shareholder’s equity.

The expenditure to date in the acquisition of know-how

and the purchase of equipment have been valued at nil. 

The tangible fixed assets have been valued at acquisition

prices after deducting deprecations based on the estimated

period of economical use.

The participation is estimated on the share in the assets

value.

Receivables have been valued at nominal value after

deduction of a provision for possible bad debts, based on

an individual judgement.

The value of the stocks is reported at their acquisition

price or their lower market value as at the date of the

balance sheet.
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Toelichting op de balans

Het gebouw (inclusief de erfpacht) is in 1989 in

gebruik genomen en wordt in 25 jaar afgeschreven.

Voor de auto’s bedraagt de afschrijvingstermijn 3 jaar.

De langlopende schuld heeft een looptijd van 20 jaar.

Het rentepercentage bedraagt 71/8%. Als zekerheid

voor deze lening is het recht van hypotheek verstrekt

op het kantoorpand te Leiden.

Notes on the balance sheet

The office building was occupied in 1989 and its value

(including the ground lease) will be written off over

25 years.

The capital cost of motor vehicles is written off over 3 years.

The long-term liability is for a period of 20 years, with

the interest rate at  71/8%. The security for this loan is the

title to the mortgage on the office building in Leiden.
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Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 1997 van de Stichting Pica

te Leiden gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld

onder verantwoordelijkheid van de directie. Het is

onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring

inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen

aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-

opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze con-

trole zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang

bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek

door middel van deelwaarnemingen van informatie ter

onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in

de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoor-

deling  van de grondslagen voor financiële verslaggeving

die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast

en van belangrijke schattingen die de directie daarbij

heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele

beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat

onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor

ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw

beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het

vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat

over 1997 in overeenstemming met algemeen aanvaarde

grondslagen voor financiële verslaggeving.

Den Haag, 28 mei 1998

Paardekooper & Hoffman Accountants

Introduction

We have audited the annual accounts 1997 of the Pica

Foundation in Leiden. The annual accounts were drafted

within the responsibility of the board of directors. 

It is our responsibility to issue an auditors’ certificate

regarding the annual accounts.

Proceedings

Our audit was carried out according to the generally

accepted rules concerning audit assignments. These rules

require that we plan and execute the audit in such a way

that reasonable assurance is attained that the annual

accounts do not contain substantive inaccuracies. 

An audit comprises, among other things, an inquiry by

means of observation of parts of the information upon

which the amounts and the explanatory notes in the

annual accounts were founded. 

Furthermore, an audit comprises an evaluation of the

principles for financial reporting that have been applied

at the drafting of the said annual accounts, as well as an

evaluation of all important estimates the board has made,

as well as an evaluation of the total picture the annual

accounts present. We are of the opinion that our audit

forms a sound foundation for our judgement.

Judgement

In our opinion, the annual accounts give a true and fair

view of the financial position of Pica on 31 December

1997 and of the financial results of 1997 according to the

generally accepted principles for financial accounting.

The Hague, 28 May 1998

Paardekooper & Hoffman Accountants
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De leden van de Raad van Toezicht van Pica worden

benoemd door de Vereniging NBLC namens de open-

bare bibliotheken (3 leden) en het Samenwerkingsver-

band Pica namens de universiteitsbibliotheken, KB en

KNAW op voordracht van de Stuurgroep IWI (4 leden,

waaronder de voorzitter. 

Van deze vier wordt de directeur-bibliothecaris van de

KB qualitate qua als lid benoemd).

Het bestuur van de Stichting Pica wordt gevormd door

de directeur. Deze wordt geadviseerd door de bibliothe-

carissen die zitting hebben in de Raad van Advies.

Het gebruikersoverleg is gestructureerd rond drie werk-

terreinen: Dienstverlening (van bibliotheken aan hun

gebruikers), Bedrijfsvoering (de bibliotheek zelf ) en

Implementaties (in de bibliotheek). Voor elk werkterrein

is een gebruikersraad en een bestuurscommissie in-

gesteld, waarbij de bestuurscommissie een door de raad

van advies gemandateerde beslissingsbevoegdheid heeft.

Het overleg van Raad van Advies en UKB wordt op

elkaar afgestemd. Stuurgroepen en commissies van de

UKB met een specifieke taakstelling die ook voor Pica

van belang zijn hebben een adviserende functie voor de

bestuurscommissies van Pica.

Pica 34

The members of Pica’s Supervisory Council are appointed

by the NBLC on behalf of the Public Libraries (3 members).

The Co-operative Body Pica appoints members on behalf

of the university libraries, the Royal Library and the Royal

Netherlands Academy of the Arts and Sciences KNAW by

nomination of the IWI Steering Group (4 members, among

whom the chairman. Of these four, the director-librarian

of the Royal Library is appointed ex officio).

The director forms the Management of the Pica

Foundation. He is advised by the librarians who are

members of the Advisory Council. The User Consultation

is structured around three fields of interest: Services (of

libraries to their users), Library Processes (management of

the library) and Implementations (on site in the library).

For each field of interest, a Users Council and a Governing

Committee is set up; the Governing Committees are

invested by the Advisory Council with the power to

decide. 

The meetings of the Advisory Council and the UKB will

be synchronised. Steering groups and committees of the

UKB with specific tasks that are also important for Pica,

fulfil an advisory function for Pica’s Governing

Committees.

BIJLAGE A: 

ORGANISATIESTRUCTUUR PICA

ANNEX A

ORGANISATIONAL STRUCTURE PICA

Openbare bibliotheken  incl. WSF-bibliotheken
Public libraries incl. Regional Support Libraries

Stuurgroep IWI
IWI Steering Group

Vereniging NBLC
NBLC

Raad van Toezicht
Supervisory Council

Samenwerkingsverband Pica
Co-operative Body  Pica

UKB

Bestuur (=Directeur)
Board (=Director)

Raad van Advies
Advisory Council

Stuurgroep GOO
Steering Group GOO

Bestuurscommissie Dienstverlening
Governing Committee Services

Bestuurscommissie Bedrijfsvoering
Governing Committee 
Library Management

Bestuurscommissie Implementaties
Governing Committee 

Implementations

Stuurgroep CvC
Steering Group CvC

Gebruikersraad Dienstverlening
User Council Services

Gebruikersraad Bedrijfsvoering
User Council Library Management

Gebruikersraad Implementaties
User Council Implementations

Commissie NCC/IBL
Committee NCC/IBL
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In 1997 was de raad van toezicht 

als volgt samengesteld

Dr. M.A. Kooyman, voorzitter 

Benoemd door het Samenwerkingsverband Pica als

voorzitter tot 1 juli 1998 

Dr. C. Datema

Benoemd door het Samenwerkingsverband Pica tot

1 juli 2000, vanaf 1 juli 1998 als voorzitter

Dr. W. van Drimmelen, directeur-bibliothecaris

Koninklijke Bibliotheek, namens het Samenwerkings-

verband Pica q.q. lid van de raad van toezicht 

H. Middelveld, benoemd door de Vereniging NBLC

tot 1 juli 1999

Dr.ir. C.A.M. Mouwen, benoemd door het Samenwer-

kingsverband Pica tot 1 juli 2000

Drs. R. van der Velde, benoemd door de Vereniging

NBLC, afgetreden per december 1997

J.H.M. van Velzen, benoemd door de Vereniging NBLC

tot 1 juli 1999.

Directie

Ing. L. Costers, directeur 

Drs. A. Bossers, adjunct-directeur Gebruikers-

ondersteuning en Marketing

C.M. van Muyen, adjunct-directeur Technische Zaken 
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In 1997, the Board of Governors 

consisted of the following people

Dr. M.A. Kooyman, Chairman, representing the

academic libraries. 

Appointed until 1 July 1998 

Dr. C. Datema, Member representing the academic

libraries. Appointed until 1 July 2000, 

from 1 July 1998 as chairman

Dr. W. van Drimmelen, Director-librarian of the Royal

Library, ex officio member of the Board of Governors on

behalf of the Co-operative Body Pica 

H. Middelveld, Member representing the public libraries.

Appointed until 1 July 1999

Dr.ir. C.A.M. Mouwen, Member representing the

academic libraries. Appointed until 1 July 2000

Drs. R. van der Velde, Member representing the public

libraries, resignating in December 1997

J.H.M. van Velzen, Member representing the public

libraries. Appointed until 1 July 1999.

Directors

Ing. L. Costers, director

Drs. A. Bossers, deputy director User Support and

Marketing

C.M. van Muyen, deputy director Technical Affairs

BIJLAGE B:  

RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTIE

ANNEX B: 

BOARD OF GOVERNORS AND DIRECTORS
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Pica systemen en diensten

ACQ Acquisitie-module LBS

Het bestel- en circulatiesysteem voor het registreren

van bestellingen en binnengekomen tijdschriften.

AHN Abstracts Host Netherlands

AHN biedt referentiebestanden aan, m.n. gericht op

(eind)gebruikers van wetenschappelijke instellingen,

waarbij gevonden publicaties door koppeling met

het IBL-systeem ook besteld kunnen worden. AHN

wordt door Pica in samenwerking met SURFdien-

sten uitgevoerd.

GGC Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogi-

seersysteem

In het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogi-

seersysteem maken bibliotheken gezamenlijk gebruik

van titelbeschrijvingen ten behoeve van hun eigen

catalogus. Doel is een publicatie slechts éénmaal te

beschrijven en vervolgens voor algemeen gebruik

beschikbaar te stellen. Het centrale databestand

bevat meer dan 12 miljoen records. Door gebruik-

making van het systeem wordt een grote werkbespa-

ring gerealiseerd, omdat het meestal niet nodig is dat

een bibliotheek zelf een bibliografische beschrijving

online invoert.

GOO Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting

IBL  Interbibliothecair Leenverkeer (zie ook NCC)

IBL-account Rekening te openen door eindgebruikers

ter betaling van rechtstreekse aanvragen in het NCC/

IBL-systeem.

LBS Lokaal Bibliotheek Systeem

Het Lokaal Bibliotheeksysteem van Pica bevat diverse

modules voor uitleen, publiekscatalogus en acquisitie

(OUS, OPC, ACQ).

NCC(IBL) Nederlandse Centrale Catalogus (ten

behoeve van het Interbibliothecair Leenverkeer)

De NCC bevat van ongeveer 350.000 tijdschriften

en meer dan 7.000.000 boeken de titels en vind-

plaatsen in circa 400 Nederlandse bibliotheken. Via
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Pica systems and services

ACQ Acquisitions module of LBS local library system

The system for order and circulation administration

including a subscription registration system.

AHN Abstracts Host Netherlands

AHN offers reference databases, particularly to

scientific institutions. Through a connection with the

IBL system it will be possible to enter requests for the

required publications. AHN is offered by Pica in co-

operation with SURF-diensten.

GGC Shared Automated Cataloguing System

The Shared Automated Cataloguing System enables the

participating libraries to use one central title database

in creating their own catalogue. Use of a central

database means that a publication has to be catalogued

only once and that it is subsequently  available for

general use. The central database contains more than

12 million references. Use of this system saves the

libraries a great deal of work, since in most cases it is

not necessary for them to make a catalogue entry.

GOO Shared Subject Indexing

IBL  Inter-library Loan (see also NCC)

IBL account Electronic account to be opened by end

users to pay for their direct requests in the NCC/IBL-

system.

LBS Local Library System. The Pica local library system

consists of various modules for lending, on-line public

access catalogue and acquisitions (OUS, OPC, ACQ).

NCC(IBL) The Dutch Union Catalogue (for Inter-

library Loan). The NCC contains references from

approximately 350,000 periodicals and more than

7,000,000 books, together with the location in

approximately 400 Dutch libraries. Via the connected

IBL system, it is possible to enter requests for books or

photocopies of periodicals on-line.

BIJLAGE C

VERKLARENDE LIJST VAN AFKORTINGEN

ANNEX C

LIST OF ABBREVIATIONS
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het gekoppelde IBL-systeem kunnen online boeken

te leen worden gevraagd of kopieën van tijdschrift-

artikelen worden besteld. 

OBN  Open Bibliotheek Netwerk

Het Open Bibliotheek Netwerk koppelt nationale en

lokale bibliotheeksystemen in Nederland en integreert

bestaande bibliotheekautomatiseringssystemen,

bibliotheeknetwerken en -procedures. Het OBN-

concept omvat het beschikbaarstellen aan de eindge-

bruiker van verschillende bestanden en diensten,

waaronder het aanvragen van de gevonden informa-

tie, onafhankelijk van de plaats van raadpleging. 

OLC Online Contents. De OLC-database bevat biblio-

grafische gegevens op artikelniveau. De inhouds-

opgaven van meer dan 12.500 tijdschrifttitels zijn er

in opgenomen. In combinatie met het IBL-account

kunnen artikelen rechtstreeks besteld worden.

OpenCAT Platformonafhankelijke, uniforme interface

die toegang verschaft tot zowel de LBS-catalogus als

tot Pica’s centrale systemen en bestanden van externe

leveranciers.

ORS Online Retrievalsysteem, een faciliteit waarmee

gebruikers kunnen zoeken in documentaire bestanden.

OUS Opslag/uitleenmodule LBS

Het opslag- en uitleensysteem zorgt voor de admini-

nistratieve vastlegging van leners en uitleengegevens.

OWC Online Werkcatalogus

Module van het LBS voor bibliotheekmedewerkers.

SDI Selective Dissemination of Information. 

SDI stuurt aan eindgebruikers automatisch en elek-

tronisch inhoudsopgaven van tijdschriften die zij als

hun interesse hebben opgegeven vanuit de OLC-

database.

WebOPC Interface voor toegang tot Pica’s bestanden

via WWW.

WinIBW Windowsgebaseerd Intelligent Bibliografisch

Werkstation. De door Pica ontwikkelde grafische 

PC-software ten behoeve van gebruik van de Pica-

systemen onder Windows (95 en NT).
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OBN Open Library Network

The Open Library Network connects national and

local library systems in the Netherlands and integrates

existing automated library systems, library networks

and procedures. The OBN concept aims at providing

end users access to various databases and services, such

as issuing requests for the information required,

irrespective of the location of the person making the

request.

OLC Online Contents

The OLC database contains bibliographic information

on articles in periodicals. It contains the tables of

contents of more than 12,500 periodicals. Combined

with the IBL account, articles can be ordered directly.

OpenCAT Pica’s platform independent, uniform

interface that provides access to both the LBS catalogue

and to Pica’s central systems and databases of external

suppliers.

ORS Online Retrieval System

The Online Retrieval System is a facility to enable users

to search documentary databases.

OUS Storage and lending module of the LBS local

library system

This system is for lender and lending data

administration.

OWC On-line Library Access Catalogue

Module in the LBS local library system for use by the

library staff.

SDI Selective Dissemination of Information

SDI distributes automatically and electronically to end

users the tables of contents from periodicals in the OLC

database in which they are interested.

WebOPC  Interface for access to Pica’s databases via

WWW.

WinIBW Windows-based Intelligent Bibliographic

Workstation. By Pica developed graphical PC software

for use in Pica systems under Windows (95 and NT).
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Projecten

DBV-OSI Het DBV-OSI beoogt de informatieverzor-

ging voor de eindgebruiker te verbeteren door online

beschikbaarstelling van databanken, systeemintegratie

en bespoediging van het leenverkeer. Deelnemers:

Die Deutsche Bibliothek, de bibliotheeknetwerken

van Pica, Niedersachsen, het Südwestverbund en

Bayern, de hostorganisaties DBI en FIZ Karlsruhe.

Colibri  Context Generation and Linguistic tools for

Bibliographic Retrieval Interfaces

ONE OPAC Network in Europe

Door de Europese Commissie mede-gefinancierd

project met als doel bibliotheekgebruikers betere

toegangsmogelijkheden te verschaffen tot nationale

catalogi en tot de catalogi van grote bibliotheken in

Europa. Aan ONE nemen 15 organisaties in 8 landen

deel.

WebDOC  Project om fulltext elektronische bestanden

van uitgevers voor eindgebruikers te ontsluiten via

WWW. De toegang tot deze bestanden geschiedt via

de centrale WebCAT-server van Pica, welke behalve

titels van beschikbare documenten ook abstracts van

de documenten bevat.

WILL Wetenschappelijke Informatie en Landelijke

Licenties

Pica 38

Projects

DBV OSI The aim of DBV OSI is to improve the

provision of information to the end user by offering on-

line access to databases, systems integration and

speeding up of lending systems. Participants are: Die

Deutsche Bibliothek, the library networks of Pica,

Niedersachsen, the Südwestverbund and Bayern, the

hostorganisations DBI and FIZ Karlsruhe.

Colibri  Context Generation and Linguistic tools for

Bibliographic Retrieval Interfaces. 

ONE OPAC Network in Europe

This project is co-financed by the European Committee.

Aim of the project is to provide library users better

access possibilities to union catalogues and to catalogues

of big libraries in Europe. In ONE, 15 organisations in

8 countries participate.

WebDOC Project to make available to end users full text

electronic databases of publishers via WWW. Access to

these databases is realised through the central WebCAT

server of Pica, which contains next to titles of

documents available also their abstracts.

WILL Scientific Information and National Licences.
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Overige afkortingen

ABES Agence Bibliographique de l’Enseignement

Supérieur

ALSI Automated Library Systems International Ltd

BRZN Bibliotheksrechenzentrum Niedersachsen

te Göttingen

DDB Die Deutsche Bibliothek

Delta Dutch Electronic Library Technology Association

fte full time equivalent

GBV Gemeinsamer Bibliotheksverbund

HEBIS Hessisch Bibliotheek- en informatiesysteem

INIST Institut de l’Information Scientifique et Tech-

nique

IWI Innovatie Wetenschappelijke Informatieverzor-

ging, stuurgroep bij de Stichting SURF

KB Koninklijke Bibliotheek

KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van

Wetenschappen

NBLC Nederlands Centrum voor Bibliotheken

OCLC Online Computer Library Center, organisatie

voor bibliotheekautomatisering in Amerika, Dublin,

Ohio

RLG Research Libraries Group Inc, organisatie voor

bibliotheekautomatisering in Amerika, Mountain

View, California

SURF Stichting Universitaire Rekencentra Faciliteiten

SURFnet Organisatie voor netwerkdiensten

SURFdiensten Organisatie voor licentiediensten

UKB Samenwerkingsverband Universiteitsbiblio-

theken, Koninklijke Bibliotheek en bibliotheek van

de KNAW

UB Universiteitsbibliotheek

UB/TIB Universiteitsbibliotheek/Technische Infor-

matiebibliotheek

WSF (bibliotheken met een) Wetenschappelijke

Steunfunctie
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Other abbreviations

ABES Agence Bibliographique de l’Enseignement

Supérieur

ALSI Automated Library Systems International Ltd

BRZN Bibliotheksrechenzentrum Niedersachsen

in Göttingen

DDB Die Deutsche Bibliothek

Delta Dutch Electronic Library Technology Association

fte full time equivalent

GBV Gemeinsamer Bibliotheksverbund

HEBIS The Library and Information system of the

federal state Hesse (Germany)

INIST Institut de l’Information Scientifique et

Technique

IWI Innovation of the academic information provision,

steering group of the Foundation SURF.

KB Royal Library in The Hague

KNAW Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

NBLC Dutch Centre for Libraries 

OCLC Online Computer Library Centre, organisation

for library automation in the US, Dublin, Ohio

RLG Research Libraries Group Inc, organisation for

library automation in US, Mountain View, California

SURF  Foundation co-operating university computer

facilities

SURFnet  Organisation offering networking services

SURFdiensten  Organisation offering licensing services

UKB  Co-operative Body of University Libraries, the

Royal Library and the library of the Royal Netherlands

Academy of Arts and Sciences

UB  University library

UB/TIB  University Library / Technical Information

Library

WSF (Libraries with a) Regional Support Function
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97

Pica

Schipholweg 99

P.O. Box 876

2300 AW  Leiden

The Netherlands

Tel. +31  71 5246500

Fax +31  71 5223119

E-mail  secretariaat@pica.nl

Website http://www.pica.nl
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