
Handleiding voor eindgebruikers Picarta (maart 2008)  
 
 
 
Registratie en kosten 
 
Om zelf boeken en tijdschriftartikelen aan te vragen, hebt u een IBL-account nodig.  
Registratieformulieren zijn verkrijgbaar in de bibliotheek. Na registratie krijgt u een eigen 
toegangsnummer en wachtwoord. Het minimum inlegbedrag voor een ibl-account is € 15,--. Dit 
bedrag kunt u aan de balie in de bibliotheek betalen. Wanneer het deposito ontoereikend dreigt te 
worden, kan het door middel van een storting weer opgehoogd worden. Bijstorten kan met een 
minimumbedrag van € 15,-- waarna uw ibl-account binnen enkele werkdagen wordt opgehoogd. 
In Picarta kunt u onder ‘Mijn profiel’ zelf zien hoeveel geld er nog op uw account staat.  
Met iedere aanvraag voor een tijdschriftartikel wordt het deposito verminderd met € 0,35 per 
pagina, met een minimum van € 3,50 voor 1-10 pagina’s. Voor boeken wordt het deposito 
verminderd met € 3,50.  
________________________________________ 
Inloggen, zoeken en aanvragen  
 
1.  
Start uw internet-browser en ga naar http://www.picarta.nl. U dient zich eerst bekend te maken 
d.m.v. uw bibliotheekpasnummer (dus niet uw naam) en wachtwoord. 
 
2.  
U komt terecht in het scherm Welkom bij Picarta. Daar kunt u direct uw zoekterm(en) intikken in 
het lege veld.  
 
3. 
U krijgt een titellijst van treffers te zien die aan uw zoekopdracht beantwoordt. Uit deze lijst kunt u 
een treffer aanklikken voor een compleet overzicht van de betreffende titelgegevens.  
 
4.  
Om het betreffende boek, tijdschriftartikel e.d. aan te vragen klikt u op de knop Leen of Fotokopie 
(aan de rechterkant van het scherm). Indien het gewenste tijdschriftartikel niet voorkomt, dan kan 
het vaak wel via de titel van het tijdschrift aangevraagd worden. U moet dan zelf de ontbrekende 
gegevens, zoals jaar, aflevering, pagina’s zelf nog invullen. In het scherm Toegang tot de 
persoonlijke services moet u uw bibliotheekpasnummer en uw wachtwoord intikken. Klik 
vervolgens op de knop versturen. Geadviseerd wordt de lijst met kandidaatleveranciers NIET te 
wijzigen.  
 
5.  
Waarschuwing: 
Dringend geadviseerd wordt levering te laten staan op normale levering, omdat spoed levering 
hogere kosten met zich meebrengt en levering doorgaans niet sneller 
gaat.  
 
6.  
Waarschuwing: 
Bij fotokopie-aanvraag wordt dringend geadviseerd om bij methode zowel post als e-mail aan te 
klikken, indien u het gevraagde eventueel per e-mail wilt ontvangen.  
 
7.  
In het scherm IBL aanvraag kan ingediend worden moet u klikken op update en daarna nogmaals 



uw wachtwoord intikken en daarna op de knop versturen klikken onderaan de pagina.  
 
8. 
Bij het aanvragen van een kopie uit een boek, moet u de pagina's opgeven (max. 50).  
 
 
9. In het scherm Resultaten ziet u vervolgens het aanvraagnummer en het aangepaste saldo. 
Noteer het aanvraagnummer om, indien nodig, te kunnen reclameren. U kunt dit eventueel ook 
terugvinden bij uw aanvragen onder ‘Mijn profiel’. 
 
U moet er rekening mee houden dat boeken die vóór 1900 zijn verschenen, niet altijd geleverd 
worden vanwege kwetsbaarheid van het materiaal en beperkte beschikbaarheid.  
Losse nummers- of jaargangen van tijdschriften worden vrijwel nooit uitgeleend. Fotokopieën van 
tijdschriftartikelen lukt meestal wel.  
 
Via de knop ‘Help’ (in de bovenste grijze balk op het beginscherm van Picarta) kunt u informatie 
vinden over zoeken, geavanceerd, uitgebreid zoeken, speciale zoeksleutels, zoekresultaten en 
SDI.  
10. Audiovisueel materiaal (video’s, cd-rom’s) en bladmuziek kunnen niet via PiCarta 
aangevraagd worden. Wilt u het materiaal toch graag hebben dan kunt u dit met uw ibl-account 
aanvragen in de WSF-catalogus: www.wsf.nl Hierin is het bezit van de 13 grote openbare 
bibliotheken opgenomen. U kunt in deze catalogus dus ook bijvoorbeeld bladmuziek, dvd’s, 
video’s e.d. aanvragen wat in PiCarta niet mogelijk is. 
 
________________________________________ 
Levering  
 
1. 
De door u aangevraagde boeken worden naar uw eigen openbare bibliotheek gestuurd. U 
ontvangt bericht als het boek binnengekomen is. De uitleentermijn is doorgaans drie weken. U 
moet de boeken ook bij uw eigen bibliotheek weer inleveren  
 
2. 
Verlenging moet u tijdig aanvragen bij uw eigen bibliotheek. Mocht de leverende bibliotheek geen 
toestemming geven, dan krijgt u bericht dat u het boek alsnog moet terugbrengen 
 
3. 
De aangevraagde kopieën worden naar uw huisadres gestuurd. U kunt onder ‘Mijn profiel’ 
controleren of de adresgegevens nog kloppen. Adreswijzigingen graag doorgeven aan uw eigen 
bibliotheek.  
 
4. 
Indien uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden, ontvangt u hiervan bericht per e-mail, en krijgt 
u het geld automatisch teruggestort op uw ibl-account. Mocht de reden ‘uitgeleend’ zijn, dan kunt 
u via uw eigen bibliotheek een reservering laten doen. U moet er wel rekening mee houden, dat 
het vaak lang kan duren voordat het gewenste geleverd wordt. Bovendien moet u dan nog 
betalen, aangezien de aanvraag dan buiten het ibl-account om is gegaan. 
________________________________________ 
Attendering (SDI) 
 
Op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe publicaties op uw vakgebied of over uw hobby? 
Elke week of maand de inhoudsopgave van een bepaald tijdschrift ontvangen?  
Dat kan via attendering, ook wel SDI genoemd. U kunt zelf aangeven over welk onderwerp u 
nieuw verschenen informatie wilt ontvangen. Het kunnen boeken zijn, maar ook artikelen uit 



populaire of wetenschappelijke tijdschriften. U ontvangt de gewenste literatuurverwijzingen op uw 
eigen e-mail adres. Als u eindgebruiker bent, is de attenderingsservice gratis. 
Wilt u weten hoe het werkt? Klik op Help (in Picarta bovenaan het scherm), vervolgens op SDI 
(rechtsboven op uw scherm). U krijgt dan een uitleg hoe u een SDI-verzoek invoert.  
 

 


