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Copyright en handelsmerken
Copyright © bibliotheca 1999-2020, alle rechten voorbehouden. De naam en het systeem van
bibliotheca zijn geregistreerde handelsmerken van bibliotheca.

bibliotheca verstrekt dit document uitsluitend aan klanten en potentiële klanten. De inhoud van dit
document is strikt vertrouwelijk enmag niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, of op
enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij worden overgedragen zonder
uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van bibliotheca.

Alle productnamenmet het TM-symbool in dit document zijn handelsmerken van bibliotheca en
mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt. Windows is een
geregistreerd handelsmerk vanMicrosoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Voorwaarden en conventies

Tekstvakkenmet een groene cirkel en witte "i" bevatten belangrijke informatie
over het gebruik of de configuratie van het product. Ze kunnen ook tips of
aanbevelingen van bibliotheca of klanten van bibliotheca bevatten.

Tekstvakkenmet een rode cirkel en eenwitte driehoek met uitroepteken
bevatten eenwaarschuwing of informatie die cruciaal is voor een succesvol
gebruik of juiste configuratie van het product. Het is belangrijk om de informatie in
de tekstvakkenmet gevarenaanduidingen zorgvuldig te lezen en in acht te
nemen.

Tekstvakkenmet een blauwe cirkel en een vraagteken bevatten een definitie van
of uitleg over specifieke termen of concepten die mogelijk niet direct voor alle
gebruikers duidelijk of bekend zijn. De informatie in deze tekstvakkenmoet de
lezer helpen de inhoud van dit document te begrijpen.

Klikbare/invulbare velden - Vetgedrukte tekst geeft een knop, tabblad, tekstveld of menu aan
die/dat een gebruiker kan selecteren of op een andere manier kan gebruiken.

Locatie/referentie - Cursieve tekst geeft de locatie van een bestand ofmap op een computer aan
of verwijst naar een specifiek onderdeel in dit document of een afzonderlijk document.
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1 Overzicht
1.1 Deze handleiding
Deze handleiding verschaft informatie over het gebruik van cloudLibrary™: de mobiele leesapp en
audioboek-luisterapp. Deze appwordt door meerdere apparaten ondersteund en het uiterlijk en
de interface komen grotendeels overeen bij de verschillende versies. Soms wijken de
schermafbeeldingen in deze handleiding enigszins af van wat u op uw apparaat ziet. Wanneer dit
tot verwarring zou kunnen leiden, wordt dit in deze handleiding toegelicht.

1.2 Demobiele cloudLibrary™-app
Met deze app kunt u e-boeken zoeken, lenen en lezen en naar audioboeken luisteren,
gebruikmakend van de cloudLibrary™ van bibliotheca. De app is beschikbaar voor iOS- en Android-
apparaten.

1.3Waar kunt u de app downloaden?
Ga naar de app store van uw apparaat om de cloudLibrary™-app te downloaden.
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1.4Mobiele cloudLibrary™-app starten
Nadat u de cloudLibrary™-app hebt gedownload en geïnstalleerd, volgt u eerst onderstaande
stappen:

1. Druk op het pictogram van de cloudLibrary™-app.

2. Selecteer uw land, regio en bibliotheek en druk op Volgende.

3. Accepteer de algemene voorwaarden.

4. Voer het barcodenummer van uw bibliotheek en uw pincode in (indien nodig) en druk op
Aanmelden.
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2 Kennismaking met de schermen
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de schermen van de cloudLibrary™-app.

De locatie van bedieningselementen en koppen op ondersteunde apparaten
verschilt enigszins tussen de apparaten, maar de bedieningselementen werken
overal op dezelfde manier.
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2.1 Beginscherm
Het beginscherm verschaft toegang tot uw virtuele bibliotheekpas, materiaal dat umomenteel in
bruikleen hebt, belangrijke berichten van uw bibliotheek enmeldingen.

1. Virtuele bibliotheekpas en barcode bekijken.

2. Alle bibliotheekaccounts tonen die momenteel op het apparaat zijn aangemeld.

3. Titels tonen die momenteel in bruikleen zijn.

4. Berichten enmeldingen van de bibliotheek tonen.
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2.2 Scherm "Mijn boeken"
Het scherm "Mijn boeken" toont de geleende titels, klantgeschiedenis, reserveringen en
opgeslagen titels.

2.2.1 Tabblad Huidig
Gebruik het tabblad Huidig om de titels die umomenteel in bruikleen hebt te lezen, te verlengen of
in te leveren.

1. Druk op de betreffende knop om uw e-boek te lezen, te verlengen of in te leveren.

2. Druk op de knop Luisteren om uw audioboek te beluisteren.

3. Filter de titels op dit tabblad op type content.

4. Druk op het pictogram met het hartje om deze titel als favoriet aan te merken.
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2.2.2 TabbladGeschiedenis
Het tabbladGeschiedenis toont uw uitleengeschiedenis, inclusief de momenteel uitgeleende en
ingeleverde items. U kunt afzonderlijke items uit het tabbladGeschiedenis verwijderen door het
item bij Android ingedrukt te houden of bij iOS naar links te vegen.

1. Geschiedenis filteren op itemtype of status.

2. Datum waarop het item is ingeleverd.

3. Klantgeschiedenis volledig wissen.

4. Sorteer de geschiedenis op uitleendatum, vervaldatum, boektitel of auteur.
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2.2.3 Tabblad Reserveringen
Het tabblad Reserveringen toont de gereserveerde titels en het aantal dagen totdat deze
beschikbaar zijn.

1. Titels in de reserveringslijst filteren op itemtype.

2. Aantal items dat momenteel is gereserveerd.

3. Gereserveerd item verwijderen.
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2.2.4 TabbladOpgeslagen
Het tabbladOpgeslagen toont alle opgeslagen titels door in de boekgegevens op de knop
Opslaan voor later te drukken. Om een titel te verwijderen uit uw lijst Opgeslagen voor later, houdt u
de titel ingedrukt bij Android of veegt u deze naar links bij iOS.

1. Alles items in de lijst met opgeslagen items wissen.

2. Aantal items in de lijst met opgeslagen items.

3. Lijst met opgeslagen items op titel en auteur sorteren.
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2.3 Zoekscherm
In het tabblad Zoeken kunt u de collectie van uw bibliotheek doorzoeken. In het zoekscherm kunt u
de cloudLibrary™-collectie bekijken die in de schappen Uitgelicht of Favoriet is geplaatst. Ook kunt
u de volledige bibliotheekcollectie bekijken in het tabblad Alles.

2.3.1 Tabblad Uitgelicht
Het tabblad Uitgelicht toont de schappen die de bibliotheek heeft aangemaakt voor de
aanbevolen titels van zijn collectie.

1. In de collectie filteren op itemtype, beschikbaarheid en taal.

2. Druk op een boekomslag om de boekgegevens te tonen.

3. Met Alles weergevenwordt de lijst van het uitgelichte schap getoond.
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2.3.2 Boekgegevens
Als u op de boekomslag van een titel drukt, worden de boekgegevens weergegeven, inclusief een
beschrijving van de titel. U kunt de titel ook lenen vanaf de boekgegevens. Indien beschikbaar, kunt
u ook op de naam van de auteur of de gegevens van de serie drukken om meer titels van de auteur
of de boekenreeks te ontdekken.

1. Boekgegevens verlaten.

2. Druk op de naam van de auteur voor meer titels van deze auteur.

3. Andere titels in deze reeks bekijken.

4. Titel uitlenen.

5. Titel toevoegen aan uw lijst Opgeslagen voor later.
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2.3.3 Tabblad Favorieten instellen
De eerste keer dat u op het tabblad Favorieten drukt, wordt u verzocht om uw voorkeuren in te
stellen.

1. Druk opAan de slag om het selectieproces voor de leesvoorkeuren te starten.

2. Selecteer uw doelgroep en genres en druk vervolgens op Volgende.
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3. Selecteer de gewenste categorieën en druk opOpslaan.

4. Uw favoriete zoekcategorieën zijn nu opgeslagen en kunnen op elk moment worden
bewerkt door op het potloodpictogram te drukken.
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2.3.4 Tabblad Voorkeuren favorieten

1. Uw favoriete zoekcategorieën bewerken.

2. In de collectie filteren op itemtype, beschikbaarheid en taal.

3. Druk op de ster om het schap uit het tabblad Favorieten te verwijderen.

4. Druk opAlles weergeven voor een lijstweergave van het schap Favorieten.
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2.3.5 TabbladAlles
Het tabblad Alles toont alle beschikbare titels in de collectie, gesorteerd op genre.

1. Druk hierop om in de collectie te filteren op itemtype, beschikbaarheid en taal.

2. Druk op de blauwe pijl om naar een andere categorie te gaan.

3. Druk opAlles weergeven voor een lijstweergave van het schap.
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U kunt de getoonde genrecategorie wijzigen door op de blauwe pijl te tikken. U kunt de genres en
categorieën selecteren die u in deze sessie wilt bekijken. Druk opOpslaan als deze zijn
geselecteerd.
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2.3.6 Zoekfunctie
De zoekfunctie kan worden geopend door op het vergrootglas bovenaan een van de tabbladen
Bladeren te drukken.

Met de zoekfunctie kunt u titels zoeken aan de hand van een trefwoord.



bibliotheca.com, page 21

Druk opGeavanceerd zoeken om naar de geavanceerde zoekfunctie te gaan. Met Geavanceerd
zoeken kunt u de bibliotheekcollectie doorzoekenmet behulp van verschillende filters en
zoekcriteria.

1. Velden voor geavanceerde zoekcriteria.

2. Geavanceerde zoekfilters.

3. Druk hierop om alle zoekvelden te wissen.

4. Druk hierop om de zoekopdracht te starten.
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2.3.7 Zoekresultaten
De pagina Zoekresultaten verschijnt nadat de zoekopdracht is voltooid. De resultaten kunnen
verder worden gesorteerd en gefilterd.

1. Filteren op de zoekresultaten.

2. Weergave van alle filters die op de zoekresultaten zijn toegepast.

3. Aantal items in de zoekresultaten.

4. Zoekresultaten sorteren.
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2.4 Accountscherm
In het accountscherm kunt u de instellingen voor de cloudLibrary™-app aanpassen. Dit scherm
bevat informatie over de cloudLibrary™-app, met inbegrip van de app-versie. U kunt zich in dit
scherm ook afmelden.

1. Account-bijnaam, avatarpictogram en kleurenthema bewerken.

2. Uw virtuele bibliotheekpassen bekijken.

3. Informatie over uw bibliotheek.

4. Instellingen voor meldingen configureren.

5. Gebruiksinstellingen voor mobiele data cloudLibrary™configureren.

6. Instellingen e-reader configureren.

7. Instellingen voor anonieme gebruiksstatistieken configureren.

8. Toegang tot help en ondersteuning.

9. Info over de cloudLibrary™-app die op het apparaat is geïnstalleerd.

10. Afmelden bij de cloudLibrary™-app.
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2.4.1 Uw bibliotheekpassen beheren
In het accountscherm kunt u een bibliotheekpas bewerken, toevoegen of verwijderen en tussen
accounts wisselen.

2.4.2 Bibliotheekpas bewerken
Druk in het tabblad Accounts op het potloodpictogram om cloudLibrary™op uw apparaat te
personaliseren.

U kunt nu een bijnaam toevoegen, een avatar maken of kiezen en een kleurenthema voor de app
selecteren. Druk opOpslaanwanneer u klaar bent met het selecteren van uw voorkeuren.
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2.4.3 Bibliotheekpas bekijken
U kunt met uw apparaat ook alle momenteel aangemelde bibliotheekpassen bekijken en beheren
door in het accountmenu op Passen bekijken te drukken. Het tabblad Passen verschijnt dan.

2.4.4 Bibliotheekpas toevoegen
U kunt meerdere bibliotheekpassen toevoegen aan de cloudLibrary™-app. Druk opNieuwe
toevoegen en log in op een ander cloudLibrary-account.
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2.4.5Wisselen tussen accounts
U kunt naar andere bibliotheekaccounts omschakelen door op de drie puntjes te drukken naast het
account dat u wilt gebruiken.

Vanuit dit menu kunt u tussen accounts wisselen door op Pas gebruiken te drukken. Daarnaast kunt
u uw account vergrendelenmet eenwachtwoord, het account bewerken of het account van uw
apparaat verwijderen.
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3 Bedieningsinterface voor e-boeken gebruiken
3.1 Bedieningsinterface voor e-boeken

1. Boek sluiten. Bij iOS wordt dit weergegevenmet een X.

2. Bladwijzer op de huidige pagina plaatsen.

3. Tekstkenmerken aanpassen.

4. Toegang tot zoeken, inhoudsopgave en bladwijzers.

5. Snel door het boek navigeren.

6. Huidige locatie in een sectie of hoofdstuk.

7. Huidige locatie in het boek.
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3.1.1 Tekstkenmerken veranderen
1. Druk op het pictogram teksteigenschappen.

2. Pas de tekstinstellingen aan en verlaat het venster om op te slaan. U kunt de volgende
teksteigenschappen aanpassen:

l Helderheid: Helderheid van de pagina aanpassen.

l Tekengrootte: Lettertype vergroten of verkleinen.

l Marge: Breedte van de marges aanpassen.

l Achtergrondkleur: Achtergrond van de pagina wijzigen in wit, zwart of sepia.

l Schermrotatie: Scherm vergrendelen, zodat het niet roteert als het apparaat wordt gedraaid.

l Bladeranimatie: Animatie voor het omslaan van pagina's in- of uitschakelen.
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3.1.2 Bladwijzer instellen
1. Bepaal op welke pagina u een bladwijzer wenst.

2. Druk op het bladwijzerpictogram.
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3.1.3 Tekst in een boek zoeken
1. Druk op het pictogram met de drie puntjes.

2. Typ de tekst in het zoekveld en druk vervolgens op Zoeken op het toetsenbord.

3.1.4 Bladwijzeritems en inhoudsopgave lokaliseren
1. Druk op het pictogram met de drie puntjes.

2. Druk op de inhoudsopgave of bladwijzers om naar het desbetreffende menu te gaan.



bibliotheca.com, page 31

4 Bedieningsinterface voor audioboeken gebruiken
4.1 Bedieningsinterface voor Android-audioboeken

1. Het audioboek op het display sluiten zonder het geluid te stoppen.

2. Vertelsnelheid aanpassen.

3. Slaaptimer instellen.

4. Bladwijzer plaatsen.
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4.1.1 Bladwijzer plaatsen
1. Druk op het pictogram van de bladwijzer.

2. Druk op Bladwijzer maken.

3. Voer de bladwijzertekst in.

4. Druk opOpslaan.

4.1.2 Slaaptimer instellen
1. Druk op het pictogram van de slaaptimer.

2. Stel het aantal minuten in waarna de audio moet stoppen.

4.1.3 Vertelsnelheidwijzigen
1. Druk op het pictogram van de vertelsnelheid.

2. Stel de vertelsnelheid in.

Voor deze functie is Android 6.0 of hoger nodig. --------------------------------------------------------
-----
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4.2 Bedieningsinterface voor iOS-audioboeken

1. Het audioboek op het display sluiten zonder het geluid te stoppen.

2. Toegang tot de gegevens van het audioboek.

3. Vertelsnelheid aanpassen.

4. Slaaptimer instellen.

5. Toegang tot de inhoudsopgave en bladwijzers.

6. Bladwijzer plaatsen.
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4.2.1 Vertelsnelheidwijzigen
1. Druk op het pictogram van de vertelsnelheid.

2. Stel de vertelsnelheid in.

4.2.2 Bladwijzer aanmaken
1. Druk op het pictogram van de bladwijzer.

2. Voer de bladwijzertekst in.

3. Druk opOpslaan.

4.2.3 Slaaptimer instellen
1. Druk op het pictogram van de slaaptimer.

2. Stel het aantal minuten in waarna de audio moet stoppen.
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5 Contact opnemen met bibliotheca support
Houd uw klantnummer van uw bibliotheek, het casenummer, eventuele van toepassing zijnde
foutmeldingen of storingen en de productversie of het serienummer bij de hand.

TheAmericas

Brasil
+55 19 2515 7930
support-br@bibliotheca.com

Canada
+1 877 207 3127 (selecteer optie 2)
support-ca@bibliotheca.com

United States
+1 877 207 3127 (selecteer optie 2)
support-us@bibliotheca.com

Asia and Pacific

Australia
+61 3 8555 3388
support-au@bibliotheca.com

中国

+86 21 51078671
support-cn@bibliotheca.com

香港

+85 2 3719 8122
support-hk@bibliotheca.com

日本

+81 3 6273 0159
support-jp@bibliotheca.com

한국
+82 02 6310 6565
support-kr@bibliotheca.com

Singapore
+65 6 9044 270
support-sg@bibliotheca.com

中華民國

+886 2 29012974
support-tw@bibliotheca.com

mailto:support-br@bibliotheca.com
mailto:support-ca@bibliotheca.com
mailto:support-us@bibliotheca.com
mailto:support-au@bibliotheca.com
mailto:support-cn@bibliotheca.com
mailto:support-hk@bibliotheca.com
mailto:support-jp@bibliotheca.com
mailto:support-kr@bibliotheca.com
mailto:support-sg@bibliotheca.com
mailto:support-tw@bibliotheca.com
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Europe

België
+32 (0) 3 808 11 45
support-be@bibliotheca.com

Danmark
+45 7027 1008
support-dk@bibliotheca.com

Finland
+358 3410 93347
support-fi@bibliotheca.com

France
+33 (0)1 56 24 11 76
support-fr@bibliotheca.com

Deutschland
+49 7121 9264 115
support-de@bibliotheca.com

United Kingdom
+44 (0)161 498 1150
support-uk@bibliotheca.com

Nederland
+31 (0)85 7600 840
support-nl@bibliotheca.com

Norge
+45 7027 1008
support-no@bibliotheca.com

Sverige
+46 8408 39145
support-se@bibliotheca.com

Suisse
+41 41 726 9950
support-ch@bibliotheca.com

mailto:support-be@bibliotheca.com
mailto:support-dk@bibliotheca.com
mailto:support-fi@bibliotheca.com
mailto:support-fr@bibliotheca.com
mailto:support-de@bibliotheca.com
mailto:support-uk@bibliotheca.com
mailto:support-nl@bibliotheca.com
mailto:support-no@bibliotheca.com
mailto:support-se@bibliotheca.com
mailto:support-ch@bibliotheca.com
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