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Met de BplusC Bibliotheek App voor iOS en Android kan je naar bibliotheekmaterialen
zoeken, reserveren en verlengen.
Dit kan je voor meerdere lenerspassen doen.
Je kan ook een melding ontvangen wanneer jouw boeken bijna te laat zijn door een push
notificatie in te stellen.
Ook is het mogelijk om jouw wachtwoord te wijzigen.
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Hoe installeert je de BplusC Bibliotheek App?
De BplusC Bibliotheek App is beschikbaar en te downloaden via App Store (IOS) en de Play
Store (Android).

Play Store (Android)
- Ga naar de Play Store
- Tik in jouw zoekvenster BplusC
- Installeer de BplusC Bibliotheek App

App Store (IOS)
- Ga naar App Store
- Navigeer naar het vergrootglas in de store
- Tik in jouw zoekvenster BplusC
- Installeer de BplusC Bibliotheek App
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De opties van de App:
Het Bibliotheek details venster

Uitklap menu.

Zoekgeschiedenis

Zoeken in de BplusC catalogus

Scan een ISBN van een boek
om te zien of deze aanwezig is
in de BplusC-Collectie.

Inloggen om je gegevens in
te zien.

Overzicht van alle Bibliotheek
locaties en openingstijden.

Ga naar de BplusC Website.
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Het Uitklap menu

Hier kan je jouw uitleningen,
reserveringen en openstaande
bedragen bekijken.

Hier keert je terug naar het
Bibliotheek details venster.

Hier kan je jouw wachtwoord
wijzigen, gebruikers toevoegen
en push notificaties instellen.

Hier kan je lettergrootte instellen,
feedback geven en jouw
persoonlijke gegevens in de App
verwijderen.

Als je bent ingelogd in de App dan kan je hier ook jouw naam en Email-adres terugvinden.
Klopt het Email-adres niet, laat dit dan wijzigen bij de Klantenservice van BplusC.

Hier kan je uitloggen
uit de App.
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Inloggen:
Als je de BplusC App opent kom je in het Bibliotheek details scherm.

Om jouw gegevens in te zien moet je inloggen met je
Lenersnummer en Wachtwoord.
Klik op Inloggen.

Het lenersnummer kan je vinden op je Bibliotheekpas.
Deze staat rechts op de pas.
Het standaard wachtwoord is de eerste 4 cijfers van je
geboortedatum.
Het volgende venster verschijnt:

Voer jouw Lenersnummer en Wachtwoord in.
Wil je dat jouw inloggegevens onthouden worden, schuif dan
het balletje naast Onthoud inloggegevens naar rechts zodat het
balletje groen wordt.
Klik daarna op Inloggen.
Als je Onthoud inloggegevens op groen heb staan dan hoeft je niet op nieuw jouw
Lenersnummer en Wachtwoord in te voeren als je de App opnieuw opstart.
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Als je inlogt, krijg je de volgende melding te zien:

Klik Annuleer als je dit later wil instellen of klik op OK om de notificaties in te stellen.
Kies je voor Annuleren dan zie je de gegevens van jouw Gebruikersprofiel.

Kies je OK, dan wordt je doorgezet naar het venster Push notificaties waar je de notificaties
kunt instellen.
Stel hier de gewenste notificaties in.
Klik vervolgens op Terug en je kom in jouw Gebruikersprofiel.
Voor meer informatie over de Push notificaties ga naar het hoofdstuk: Push notificaties
instellen.
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Uitloggen:
Als je bent ingelogd heb je in het uitklapmenu ook de optie Uitloggen.
Als je de volgende keer niet jouw Lenersnummer en Wachtwoord wil invoeren dan moet je
niet Uitloggen, maar dan kan je de App gewoon afsluiten.
Dit werkt alleen als je bij het inloggen gekozen heb voor Onthoud inloggegevens.
Wil je liever de volgende keer opnieuw jouw Lenersnummer en Wachtwoord opgeven dan
kies je voor Uitloggen.
Ga naar het Uitklap menu en klik op Uitloggen.

Je krijg de volgende melding:

Klik op OK.
Je ben nu uitgelogd.
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Gebruikersprofiel:
In het Gebruikersprofiel kan je informatie vinden over jouw uitleningen, reserveringen,
verlanglijst en jouw openstaande bedragen bekijken.
Ook kan je hier titels verlengen.

Hier kan je zien hoeveel materialen je thuis hebt, of je
uitleningen hebt die te laat zijn of bijna te laat zijn.
Hier kan je zien hoeveel reserveringen je hebt
openstaan en of er reserveringen voor je klaarstaan.
Hier zie je hoeveel titels je op jouw verlanglijst heb
geplaatst.
Hier zie je welke bedragen er nog openstaan.
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Uitleningen bekijken of verlengen:
Als je bij Uitleningen klik op

zie je meer informatie over jouw uitleningen.

Je ziet alle titels die je hebt geleend, wat de
vervaldatum is, of je deze nog mag verlengen en op
welke locatie deze geleend zijn.

Om jouw uitleningen te verlengen klik je op de titel die je wil verlengen.
Een venster met de titel wordt geopend:

Als de titel nog verlengd mag worden is de verleng
button actief.
Als de titel niet (meer) verlengd mag worden dan is
de verleng button inactief.

Klik op Verlengen en de volgende melding verschijnt:
Klik hier op OK.

Je krijg nog een bevestigingsmelding.
Klik hier op OK om terug te keren naar het venster met
uitleningen.
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Het is ook mogelijk om meerdere uitleningen tegelijk te
verlengen.
Bij de titels die verlengd mogen worden zie je een
grijs vinkje.

Als je op dit vinkje klik wordt deze
groen om
aan te geven dat deze geselecteerd is.
Als je op een
groen vinkje klik, zal deze
gedeselecteerd worden en zal het vinkje weer
grijs worden.
Als je nu klik op een ander vinkje zal deze ook groen
worden.

Als je de gewenste verlengingen geselecteerd hebt, klik je op Verleng geselecteerde
exemplaren en de volgende melding verschijnt:
Klik hier op OK.

Je krijg nog een bevestigingsmelding.
Klik hier op OK om terug te keren naar het venster met
jouw uitleningen.
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Reserveringen bekijken of annuleren:
Als je bij Reserveringen klik op

ziet je welke titels je heb gereserveerd.

Je kan hier zien welke Plaats in de wachtrij je heb en wat de
Afhaallocatie is.

Als er staat Beschikbaar sinds betekent dit dat jouw
reservering klaar staat en deze afgehaald kan worden op de
Afhaallocatie.

Het is ook mogelijk om een reservering te annuleren.
Zolang de gereserveerde titel nog niet "binnen" is bij de bibliotheek, kan deze reservering
door je geannuleerd worden.
Staat de reservering al voor je klaar dan kan de reservering alleen geannuleerd worden door
een medewerker bij de klantenservice van BplusC.
Echter de reserveringskosten blijven altijd gehandhaafd.
Klik op de titel die je wil annuleren.
Het volgende venster verschijnt:
Klik op Annuleer reservering.
De volgende melding verschijnt:

Klik hier op OK.

Je krijg een bevestiging melding dat jouw reservering is
geannuleerd.
Klik hier op OK en je kom weer op het Reserveringsoverzicht.
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Het is ook mogelijk om meerdere reserveringen tegelijk te annuleren.
Bij gereserveerde titels die geannuleerd mogen worden ziet je een

Als je op dit vinkje klik wordt deze
dat deze geselecteerd is.

grijs vinkje.

groen om aan te geven

Als je op een
groen vinkje klik, zal deze gedeselecteerd
worden en zal het vinkje weer grijs worden.
Als je nu klik op een ander vinkje zal deze ook groen worden.
Als je de gewenste reserveringen, die je wil annuleren
geselecteerd hebt, klik je op de button Annuleren geselecteerde
reserveringen.
Je krijg nu de volgende melding:

Klik hier op OK.

Je krijg een bevestiging melding dat jouw reserveringen zijn
geannuleerd.
Klik hier op OK en je kom weer op het Reserveringsoverzicht.
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Verlanglijst bekijken of bijwerken:
Als je bij Verlanglijst klik op

ziet je de titels die je heb toegevoegd aan jouw verlanglijst.

Als je klik op een titel krijg je de Titelgegevens te zien.
Vanuit hier kan je ook de titel Reserveren.

Wil je de titel verwijderen uit jouw Verlanglijst klik dan
op Verwijderen.

Je krijg de volgende melding.
Klik hier op OK en je keert weer terug naar het overzicht.
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Het is ook mogelijk om meerdere titels tegelijk te verwijderen.
Achter de titels ziet je een

grijs vinkje.

Als je op dit vinkje klik wordt deze
geven dat deze geselecteerd is.

groen om aan te

Als je op een
groen vinkje klik, zal deze
gedeselecteerd worden en zal het vinkje weer
worden.

grijs

Als je nu klik op een ander vinkje zal deze ook groen
worden.
Als je de gewenste titels die je wil verwijderen
geselecteerd heb, klik je op Verwijderen.
Je krijg nu de volgende melding:

Klik hier op OK.

Je krijg een bevestiging melding dat de titels zijn verwijderd.
Klik hier op OK en je kom weer op de Verlanglijst.
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Openstaande bedragen bekijken:
Als je bij Openstaande bedragen klik op

ziet je welke bedragen er open staan.

De openstaande bedragen zijn gegroepeerd in:

Boete – Ontstaan door te laat ingeleverde titels.

Verkopen – Ontstaan door verkopen van artikelen,
workshops enz.

Reserveringsgeld – Ontstaan door het reserveren van
titels.

Brigitte Koster

16

22-11-2021

Gebruikersbeheer:
In het Gebruikersbeheer kan je jouw wachtwoord wijzigen, registreren voor push notificaties
en gebruikers toevoegen.

Hier kan je een nieuw wachtwoord aanmaken.
Hier kan je jouw wachtwoord wijzigen.
Hier kan je jouw push notificaties beheren.
Hier kan je een gebruiker toevoegen.

Hier kan je zien tot welke gebruikers je toegang heb.
Hier kan je zien welke gebruikers er toegang hebben tot
jouw gegevens.
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Niejouw wachtwoord aanmaken:
Als je jouw wachtwoord ben vergeten dan kan je een nieuw wachtwoord aanvragen.
Dit kan alleen als je jouw E-mailadres heb opgegeven.
Deze is nodig omdat er een code naar jouw E-mailadres gestuurd wordt waarmee je een
nieuw wachtwoord aan kan maken.
Als je bij Nieuw wachtwoord aanmaken klik op

wordt het volgende venster getoond:

Voer jouw Lenersnummer in.
Klik op Nieuw wachtwoord aanmaken.
Het volgende venster verschijnt:

Je ontvangt een mail waarin een code staat.
Klik dan op Wijzig wachtwoord.
Het volgende venster verschijnt:

Voer je Lenersnummer in.
Voer de code in die je via Email heb ontvangen.
Voer een Nieuw wachtwoord in.
Voer nogmaals jouw Nieuwe wachtwoord in.
Klik dan op Wijzig wachtwoord.
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Je krijg de melding dat het wachtwoord met succes
gewijzigd is.
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Wijzig jouw wachtwoord:
Het is ook mogelijk om jouw wachtwoord te wijzigen.
Als je bij Wijzig jouw wachtwoord klik op

wordt het volgende venster getoond:

Voer jouw Lenersnummer in.
Voer jouw huidige Wachtwoord in.
Klik op Inloggen.
Het volgende venster verschijnt:

Voer een Nieuw wachtwoord in.
Voer nogmaals jouw Nieuwe Wachtwoord in.
Klik op Wijzig wachtwoord.

Het volgende venster verschijnt:

Jouw wachtwoord is gewijzigd.

Klik op OK om terug te keren.
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Registraties voor push notificaties:
Je kan 3 Push-notificaties instellen:
-

Uitleningen: je ontvangt 3 dagen voordat de vervaldatum van jouw uitlening vervalt
een melding.
Lidmaatschap: je ontvangt 30 dagen voordat jouw abonnement verloopt een
melding,
Reservering: je ontvangt een melding als jouw reservering voor je klaar staat.

Om Push notificaties in te stellen gaat je naar Gebruikersbeheer en klik je op Registraties
voor push notificaties.

Je ziet hier de 3 opties.
1. Om een notificatie aan te zetten zet je het grijze balletje naar rechts. Het balletje
wordt groen.
2. Je krijg een melding of je zeker weet dat je de notificatie wil ontvangen. Klik hier op
OK.
3. Doe dit voor al de notificaties die je wil ontvangen.

Let op! : Dit is een hulpmiddel maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het op tijd
verlengen of terugbrengen van jouw materialen.
Brigitte Koster
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Let op:
Wanneer je géén notificaties ontvangt, dan zijn meestal de instellingen niet goed
geconfigureerd of er is een update van de software geweest waardoor dit weer opnieuw
moet worden ingesteld (ook al lijken de instellingen goed te staan).
Controleer eerst de instellingen in de BplusC App of deze goed staan en controleer daarna
de instellingen van je telefoon.
Android:
Het instellen van toestellen met het besturingssysteem van
Android verschilt nogal per telefoon.
Elke leverancier kan zelf aanpassingen doen in de Androidsoftware, waardoor dit er per type toestel en versie van
Android net weer anders uit kan zien.
Ga naar Instellingen en kies voor Meldingen.
Selecteer de BplusC App en zorg dat alles zo staat ingesteld.

iPhone/iPad (iOS):
Ga naar Instellingen en kies voor Berichtgeving.
Selecteer de BplusC App en zorg dat alle instellingen zo staan
ingesteld.
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Je kan de 3 Push-notificaties ook weer uitzetten:
Om Push notificaties uit te zetten gaat je naar Gebruikersbeheer en klik je op Registraties
voor push notificaties.

Je ziet hier de 3 opties.
1. Om een notificatie uit te zetten zet je het groene balletje naar links. Het balletje
wordt grijs.
2. Je krijg een melding of je zeker weet dat je notificatie wil annuleren. Klik hier op OK.
3. Doe dit voor al de notificaties die je wil uitzetten.
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Voeg een gebruiker toe:
Je kan ook extra lenersnummers toevoegen van bv jouw partner of kinderen.
Zo kan je alles onder één inlog beheren.
Ga in het uitklapmenu naar Gebruikersbeheer en klik op Voeg een gebruiker toe.
Het volgende venster verschijnt:

Voer het Lenersnummer in van de gebruiker die je
wil toevoegen.
Voer het Wachtwoord in van de gebruiker die je
wil toevoegen.
Geef aan of deze gebruiker ook toegang mag
hebben tot jouw gegevens. Groen is toegang, grijs is
géén toegang

Klik op Toevoegen.
De volgende melding verschijnt:
Klik hier op OK

Als je nu naar jouw Gebruikersprofiel gaat zie je ook de
gegevens van de toegevoegde gebruiker.
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Gebruikers tot wiens gegevens je toegang heb:
Bij Gebruikers tot wiens gegevens je toegang heb kan je alle toegevoegde gebruikers zien.

Hier ziet je dat je toegang heb tot deze gebruiker.

Hier ziet je dat je toegang heb gevraagd aan deze
gebruiker maar dat de gebruiker je nog toegang moet
geven.
Wil je een gebruiker verwijderen dan kan je dit doen door op de button Verwijderen te
klikken.
Je krijg de volgende melding:

Klik op OK.
Je krijg de volgende melding:

Klik nogmaals op OK om de gebruiker te verwijderen.
De gebruiker is verwijderd en heeft ook geen toegang meer tot jouw gegevens.
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Gebruikers die toegang hebben tot jouw gegevens:
Bij Gebruikers die toegang hebben tot jouw gegevens kan je zien welke gebruikers er
toegang hebben tot jouw gegevens.

Hier ziet je dat deze gebruiker toegang heb tot jouw
gegevens.

Wil je de toegang van deze gebruiker tot jouw gegevens intrekken, klik dan op Toegang
Intrekken.
Deze gebruiker kan nu niet meer bij jouw gegevens,
maar je kan ook niet meer bij deze gebruiker zijn
gegevens.
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Opties:
Bij Opties kan je de lettergrootte van de App aanpassen, Feedback geven en jouw
persoonlijke gegevens verwijderen.

Hier kan je de lettergrootte vergroten of verkleinen.
Hier kan je een nieuw wachtwoord aanmaken.
Hier kan je via een E-mail feedback over de App geven.
Hier kan je jouw persoonlijke gegevens uit de App
verwijderen.
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Wijzig Lettergrootte:
Ga in het uitklapmenu naar Opties en klik op Wijzig Lettergrootte.
Het volgende scherm verschijnt:
Standaard staat de lettergrootte op S.

Je kan het balletje heen en weer schuiven om te zien
wat de verschillen in grootte is.

Als je de gewenste grootte heb geselecteerd klik je op
Opslaan wijzigingen.

Je krijg nu de melding dat de Lettergrootte aangepast is.
Klik hier op OK.

De lettergrootte is nu aangepast.
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Verwijder persoonlijke gegevens:
Ga in het uitklapmenu naar Opties en klik op Verwijder persoonlijke gegevens.
De volgende melding verschijnt:

Klik op OK om jouw gegevens te verwijderen uit de App.

De volgende melding verschijnt:

Jouw gegevens zijn verwijderd.
Klik op OK om terug te keren..

Brigitte Koster

29

22-11-2021

Zoeken in de Bibliotheekcatalogus van BplusC:

Voer een Titel of Schrijver in het Zoekveld en klik op Zoeken
De gevonden resultaten worden weergegeven.

.

Het is ook mogelijk om de resultaten te sorteren.
Klik op het veld Sorteren op.

Het venster met alle sorteer mogelijkheden wordt geopend.
Klik op de sorteervolgorde die je wil en de resultaten worden
daarop gesorteerd.
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Als je klik op een titel dan kom je in de Titelgegevens.

Onderaan ziet je de beschikbare exemplaren.
Je kan kiezen om:
Titels te tonen die aanwezig zijn (balletje groen).
Titels die aanwezig zijn en uitgeleend (balletje grijs).

Hier nog een voorbeeld:
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Reserveren:
Als je doorklik op een titel in de resultatenlijst, krijg je de optie om een exemplaar te
reserveren.
Let op! Hier zijn kosten aan verbonden!

Klik op Reserveren.

Heb je toegang tot meerderen leners dan kan je aangeven voor welk lenersnummer je het
boek wil reserveren.
Klik dan op OK.
Standaard staat de Afhaallocatie op Niejouwstraat.

Wil je het boek op een andere locatie afhalen klik dan op
.

Je krijg nu alle locaties te zien waar je een boek kunt afhalen.
Kies de gewenste Afhaallocatie en klik op OK.
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De volgende melding verschijnt:

Het boek is gereserveerd.
Klik op OK om terug te keren naar de titelbeschrijving.
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Verlanglijst maken:
Als je doorklik op een titel in de resultatenlijst, krijg je de optie om een exemplaar Toe te
voegen aan jouw verlanglijst.

Klik op Voeg toe aan verlanglijst.

De volgende melding verschijnt:
De titel is nu toegevoegd aan jouw verlanglijst.
Klik op OK om terug te keren naar de titelbeschrijving.
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Zoekgeschiedenis:
Op het Bibliotheek detail scherm ziet je rechtsboven het Zoekgeschiedenis icoontje.

Als je hier op klik ziet je hier jouw recente zoekacties.

Als je op een zoekactie klik dan krijg je de
resultaten weer te zien.
Wil je de Zoekgeschiedenis lijst weer leeg maken
klik dan op Zoekgeschiedenis verwijderen.

De lijst is nu weer leeg.
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