Wat moet u nog doen na oplevering van uw Aura Online site?
• Voorkeursinstellingen
De Voorkeursinstellingen onder Systeemonderhoud worden niet geconverteerd vanuit Aura
voor Windows. Kies SYSTEEMONDERHOUD | VOORKEURSINSTELLINGEN en pas deze aan uw eigen
wensen aan. Tip: Kijk de instelling af van de voorkeursinstellingen in Aura voor Windows!
• Uitleencriteria per klas
De Uitleencriteria per Klas worden niet geconverteerd. Als u hiervan gebruik maakt, moeten
deze dus ook opnieuw worden ingevoerd.
Kies AURA UITLEENADMINISTRATIE | UITLEENCRITERIA | PER KLAS en vul de tabel in.
Tip: Kijk de instelling af van de voorkeursinstellingen in Aura voor Windows!
De Uitleencriteria per Categorie en Materiaal worden wel geconverteerd.
• Veldnamen
Heeft u veldnamen gewijzigd? Dan zijn deze veldnaamwijzigingen niet geconverteerd.
Kies SYSTEEMONDERHOUD | VELDNAMEN BEWERKEN en pas eventueel de veldnamen aan. Vergeet niet
om op het tabblad MEERVOUD ook de meervoudsvormen van de wijzigingen in te vullen.
Tip: Kijk de instellingen af van veldnamen in Aura voor Windows.
• Inlogcodes en wachtwoorden
Voor uw Aura Online website heeft u een nieuwe gebruikerscode en wachtwoord ontvangen.
De oude wachtwoorden van de Windowsversie zijn niet meegeconverteerd. U kunt nieuwe
gebruikers en wachtwoorden aanmaken via SYSTEEMONDERHOUD | ACCOUNTBEHEER | AURA BEHEER |
NIEUW.
Als u bij de Windowsversie ook de Aura InternetCatalogus gebruikt, dan zijn de gebruikerscodes
en wachtwoorden van Aura IC wel meegeconverteerd. U vindt deze onder SYSTEEMONDERHOUD |
ACCOUNTBEHEER | AURA ONLINE ZOEKEN.
• Beheer paginatoegang
In Aura Online kunt u aan elke pagina een bepaald toegangsniveau toekennen. Bijvoorbeeld:
Documentbeheer (invoeren nieuwe titels) is alleen toegankelijk voor beheerders met niveau 1
(mediathecaris). Uitlenen en Innemen is alleen toegankelijk voor beheerders met niveau 2 of
hoger (assistent-mediathecaris). Kies SYSTEEMONDERHOUD | ACCOUNTBEHEER | BEHEER
PAGINATOEGANG.
• Rapportontwerper
Aura Online maakt gebruik van een nieuwe rapportgenerator. De rapportgenerator van de
Windowsversie is helaas niet geschikt voor Aura Online. Dat betekent dat de rapportontwerpen
niet kunnen worden geconverteerd en dat dus helaas alle rapporten moeten opnieuw moeten
worden gemaakt. Uiteraard zijn er van alle rapporten wel weer voorbeelden, zodat u niet
helemaal van voor af aan hoeft te beginnen. Bovendien zal onze helpdesk u graag helpen en
eventueel ook een aantal rapporten voor u op maat maken.
• Aura Online Zoeken – home
De tekst op de home-page van Aura Online Zoeken (de site voor de bezoekers van uw catalogus)

kunt u aanmaken en aanpassen via SYSTEEMONDERHOUD | CONTENT STARTPAGINA. De opmaak van de
header en de linker kolom hebben wij voor u aangepast aan de huisstijl van uw organisatie. Als u
daar wijzigingen in wenst, neemt u dan s.v.p. contact op met onze helpdesk.
• Nog te doen door Systeembeheer
- Op de website van uw eigen organisatie / school een link plaatsen naar Aura Online
Zoeken, zodat de bezoekers van de mediatheek de Online Catalogus makkelijk kunnen
vinden. De URL voor deze link wordt meegestuurd bij de oplevering van Aura Online. De
URL is als volgt opgebouwd: http://<naamorganisatie>.auralibrary.nl/auraic.aspx.
- Controleren of de werkstations van de mediathecaris en andere
mediatheekmedewerkers voldoen aan de systeemeisen van Aura Online (zie laatste
pagina).
- Controleren of de werkstations van leerlingen/personeel voldoen aan de systeemeisen
van Aura Online.
- Optioneel: snelkoppeling naar Aura Online plaatsen op het bureaublad van de
mediatheekmedewerkers.
- Aura voor Windows de-installeren:
o Aura Catalogus (auracat.exe)
o Aura UitleenAdministratie (aurauit.exe)
o Aura PublieksCatalogus (aurapub.exe)
o Aura Inventarisatie (aurainv.exe)
Andere Aura modules niet de-installeren!
Overlegt u met de mediathecaris wanneer de programma’s echt weg kunnen: de eerste
weken na de overstap naar Aura Online, kan het nog handig zijn om gegevens op te
zoeken in Aura voor Windows. Met name rapportontwerpen en voorkeursinstellingen.
-

Indien van toepassing: de update van Aura ComputerReserveren* installeren voor uitwisseling
van de lenersgegevens. Neemt u s.v.p. contact op met onze helpdesk voor de juiste versie.

-

Indien van toepassing: ADS de-installeren.
Indien van toepassing: de link naar de oude site voor de Aura InternetCatalogus
verwijderen van de site van uw eigen organisatie/school.
Indien van toepassing: de oude site voor de Aura InternetCatalogus opheffen (alleen
voor klanten die dit op hun eigen webserver hadden geïnstalleerd).

-

*Aura ComputerReserveren
Aura ComputerReserveren is (nog) niet als online versie beschikbaar.
Aura Online en Aura ComputerReserveren kunnen daarom niet meer hetzelfde
lenersbestand gebruiken. Dus nieuwe leners ingevoerd in Aura Online zijn niet zichtbaar in
Aura ComputerReserveren en vice versa. Ook wijzigingen in de adressen, Attentielijst en
boetevermeldingen worden niet uitgewisseld.
Oplossing: In Aura ComputerReserveren is een nieuwe functie ingebouwd waarmee de
gegevens eenvoudig vanuit Aura Online kunnen worden ingelezen in Aura
ComputerReserveren. Let op: dit is éénrichtingsverkeer: alle wijzigingen in het
lenersbestand moeten dus in Aura Online worden doorgevoerd en daarna worden ingelezen
in Aura CR.
Kies in Aura CR voor BESTANDSBEHEER | AURA ONLINE SYNCHRONISEREN ATTENTIELIJST en
BESTANDSBEHEER | AURA ONLINE BIJWERKEN LENERSBESTAND.

