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Inleiding
Vol trots presenteren wij de nieuwe Musidesk catalogus, waarin onze complete
collectie wordt ontsloten en waarin de twee bezettingsmodules van voorheen PBAM &
MUI optimaal tot hun recht komen. De gebruiker van de Musidesk catalogus kan vanaf
nu, via meerdere zoekingangen en geavanceerde filters, op een relatief eenvoudige
manier snel vinden wat hij zoekt.

Bibliotheeksystemen
Musidesk is onderdeel van Rijnbrink en conformeert zich hiermee aan het
catalogussysteem voor de bibliotheken. Dit biedt vele voordelen, maar qua inrichting
is deze gericht op boeken. Alleen al in benamingen geeft dit de nodige verschillen,
bijvoorbeeld ‘auteur’ versus ‘componist’.
Door de jaren heen is onze relatie met de leverancier van het catalogus-systeem HKA
uitstekend geweest. De medewerkers hebben steeds met ons meegedacht en muziek
specifieke velden voor ons gecreëerd wanneer wij tegen muziekspecifieke problemen
aanliepen. Het opleveren van hun nieuwe catalogussysteem “WiseCat+” bood ons de
mogelijkheid om een aantal van onze lang gekoesterde wensen te realiseren. Zo is het
nu mogelijk om naast de bladmuziek voor orkesten ook de overige bladmuziek zoals
songbooks, play-along boeken en ensemblewerken, maar ook literatuur, cd's en dvd's
in de catalogus te tonen. Bovenal worden de door de muziekbibliothecarissen van
Musidesk altijd met zorg bijgehouden bezettingsvelden via verschillende filters nu
gedetailleerd ontsloten.

Opstarten Catalogus

Via www.musidesk.nl / collectie / catalogus start de catalogus op met de complete
Musidesk collectie. De laatst aanwinsten worden als eerste getoond. Om tijdens de
zoektocht terug te gaan naar de beginsituatie kan het logo van Musidesk worden
aangeklikt of een * in het zoekveld worden getypt gevolgd door een ENTER.
Door de cursor rechts van het vergrootglas te plaatsen kunnen de
volgende zoekingangen worden geselecteerd:
•   De zoekvraag houdt rekening met wat als voorkeur wordt gekozen.
•   Door het intypen van één of meer woorden gescheiden door een
spatie, zal de catalogus op een google-achtige manier zoeken.
•   Geef een enter of klik op het vergrootglas om het zoeken te starten.
•   Met het kruisje wordt de zoekbalk leeg gemaakt.
Let op: woordkeuze geeft verschillende suggesties.

•   De zoekbalk ondersteunt het gebruik van wildcards:

?

Wordt opgevat als '1 willekeurig teken'

*

Wordt opgevat als '1 of meerdere willekeurige tekens'

Sorteren

Onder de zoekbalk kan er via vier mogelijkheden worden gesorteerd:
•   Standaard staat de sortering op 'aanwinstdatum'.
•   Bij het sorteringen kan worden gekozen tussen oplopend en aflopend
Bij relevantie worden de meest gangbare resultaten in verhouding tot de zoekvraag
getoond. De hoogste scores worden daarbij het eerste weergegeven.

Voorselecties voor sneller zoeken
De catalogus bevat veel informatie. Het venster GEVONDEN
RESULTATEN maakt hierin een overzichtelijke selectie. Zo
zullen orkesten al snel de zoekhulp ‘orkestbladmuziek’
selecteren terwijl docenten eerder de ‘overige bladmuziek’
zullen prefereren.
Musidesk verwelkomt dagelijks klanten op locatie. Voor hen
is het mogelijk gemaakt om naast de Gehele collectie de
keuze optie Vestiging Arnhem of Vestiging Nijverdal te
selecteren.
Let op: Selecties die geen match hebben met een zoekvraag
worden op dat moment niet getoond, dit geldt ook voor
onderstaande filters

Zoekresultaten verfijnen op onderdelen
Zoekresultaten zijn met behulp van onderdelen aan de linkerkant van de catalogus te
filteren. Per onderdeel wordt getoond wat het overeenkomende aantal resultaten is.
Bij de zoekvraag. Bij de zoekvraag kan de gebruiker vervolgens gericht binnen een
onderdeel een filter aan- en/of uitzetten.
Op de volgende onderdelen kan gefilterd worden:
-   harmonie, fanfare, brassband etc. inclusief aantal treffers

-   koperblazers, houtblazers, slagwerk etc.
-   1 t/m 5 en jeugd
-   van aambeeld tot zweep
-   aantal (solo) instrumenten m.b.t. geselecteerde instrumenten
-   gemengd koor, mannenkoor etc.
-   sopraan, tenor etc.
-   blaaskwartet, strijksextet etc.
-

van klassiek tot pop

-   o.a. uitgever, series & reeksen
-   componisten, arrangeurs en artiesten
-   jaar van publicatie

Het onderdeel ‘niveau’ wordt hier nog aan toegevoegd:
•  
•  
•  
•  
•  

zeer eenvoudig:
eenvoudig:
gemiddeld:
moeilijk
zeer moeilijk

graad
graad
graad
graad
graad

1 - 1.5
2 – 2.5
3
4–5
6

Werking onderdelen
Bij het ingeven van een nieuwe zoekvraag worden de
reeds ingestelde filters gereset.
Na een zoekactie worden de onderdelen opengeklapt
aangeboden, zodat de filters met de bijbehorende
aantallen hits in één oogopslag te zien zijn.
Bij grote aantallen kan nog op 'Meer' worden geklikt, om
meer hits in beeld te krijgen.
Afhankelijk van de onderdelen zijn een aantal keuzes gemaakt.
•   Geprogrammeerde volgorde: - bv. orkestcodes
•   Meeste resultaten:
- bv. onderwerpen
•   Alfabetisch rangschikken:
- bv. instrumenten
•   Maximaal aantal te tonen items varieert en kan oplopen tot 200 – bv. instrumenten
Veranderingen op het scherm wanneer een verfijning wordt aangeklikt:
•   De aantallen worden herrekend
•   Het aantal treffers wordt aangepast aan de bijgestelde
zoekvraag
•   Het aangeklikte filter is blauw gekleurd
•   Is een onderdeel dichtgeklapt om het scherm overzichtelijk
te houden, dan wordt het aantal aangeklikte filters vermeld
in een oranje blokje.
•   De filters die geen hits meer hebben, zijn grijs (=inactief)
gemaakt, erachter staat vermeld (–)

Inrichting en structuur bezettingen
Musidesk maakt gebruik van twee bezettingsmodules. Deze worden zichtbaar bij de
titelinformatie op de titeldetail pagina

•   De bovenste bezetting is de module zoals gebruikt voor de Overijsselse collectie.
Onderstreepte woorden linken door naar overeenkomstige resultaten.
Let op: Deze is voor de Overijsselse collectie optimaal ingericht, de Arnhemse
collectie wordt hier momenteel aan toegevoegd
•   De tweede bezettingsmodule is in de jaren ‘90 speciaal ontworpen voor de
Arnhemse collectie. Zeer gedetailleerd ingericht per rubriek zoals bv. instrument,
stem en koor, waarbij ook de aantallen per instrument, stem en koor worden
bijgehouden.

Werking bezettingen
De huidige catalogus is ingericht op de Arnhemse module. De onderdelen aan de
linkerkant van de catalogus komen hiermee overeen. Deze module zoekt zeer volledig
want het afgelopen jaar is hier de gehele Overijsselse collectie aan toegevoegd.
Wordt er in de bovenste zoekbalk gezocht binnen de optie bezetting, dan zal het
systeem de complete bezettingsmodule doorzoeken. Om de soms onverwachtse
zoekresultaten te verklaren is het van belang om de werking van het zoeken binnen de
bezettingen enigszins te begrijpen.
Voorbeeld: we zoeken op:
Met als uitkomst dat er meer dan 200 resultaten binnen de bezettingsmodule worden
getoond waarin de woorden trombone, trompet en 2 voorkomen.
We selecteren “Symphony for brass and percussion” van Alfred Reed Op detailniveau
binnen de titelinfo zien we dat dit werk naast 4 trompetten en 4 trombones tevens 2
cornetpartijen bevat, de match klopt dus. Maar het levert waarschijnlijk niet het
resultaat op dat we voor ogen hadden. De kunst is nu om de zoekopdracht te verfijnen
waardoor we bv. alle ensemble werken uitsluiten. Door nu de zoekopdracht uit te
breiden met harmonie kom ik veel dichter bij het eindresultaat met als resultaat
minder dan 20 matches.

Ook de selecties en filters geven soms onverwachtse
resultaten.
Voorbeeld:
We starten met de gehele collectie, selecteren
orkestbladmuziek met orkestcode harmonie en kiezen
trompet en aantal 2 (21 resultaten) Wanneer we nu verder
kijken, zien we dat ook 2 saxen en 6 trombones aan deze
resultaten voldoen. De reden is dat ergens in de
bezettingen ook deze instrumenten in combinatie met de 2
trompetten voorkomen. Ik selecteer de 2 altsaxen en wat
overblijft is de titel Rocka Barocka waarvan de solo door
meerder instrumenten duo’s kan worden uitgevoerd.

Het reikt hier te ver om vele op het oog vreemde combinaties toe te lichten, maar bij
het doorlinken naar titelinformatie ‘bezettingen’ bieden deze resultaten bijna
altijd een verklaring.

Onderwerp Suggesties Blaasmuziek
De
•  
•  
•  
•  
•  

rechterkant van de catalogus biedt ons de volgende mogelijkheden:
Inloggen door Musidesk klanten
doorlinken naar een deel van de vorige catalogus
een aanvraag voor partituren indienen
toegang tot handleiding en veel gestelde vragen
terug naar de Musidesk website.

In het bovenstaande hoofdstuk werd het gemak van de
koppelingen al even benoemd. Dit diende als basis voor
onze vorige catalogus. Om ook deze voordelen te blijven
aanbieden hebben we een deel van deze catalogus intact
gehouden en kan er via de ingang “Onderwerp suggesties
blaasmuziek” binnen de profielen onderwerpen en
solowerken worden gezocht. Deze profielen geven richting
aan de zoekvraag. Door binnen de titelinfo door te linken
op de koppelingen worden meer gedetailleerdere
resultaten getoond.

Inloggen klanten Musidesk
De inlogprocedure met onderliggende mogelijkheden is
vrijwel gelijk gebleven. Teksten zijn veelal vervangen door
pictogrammen, maar door de muis boven de pictogrammen
te plaatsen worden teksten zichtbaar.

Veel gestelde vragen
Hoe zijn de verschillen tussen de collectie in Arnhem en Nijverdal te verklaren?
In Arnhem is de bladmuziek- en cd-collectie ondergebracht; dit veroorzaakt het
verschil in aantallen.

Wat is bij het filter kooraanduiding het verschil tussen gemengd koor en koor?
De term koor wordt gebruikt wanneer uit de bladmuziek niet blijkt dat het om een
specifieke koorsamenstelling gaat

Waar dient de QR code voor?
Via de QR code wordt de mobiele applicatie van de catalogus geopend; er kan dus ook
via een telefoon of tablet worden gezocht en zelfs gereserveerd.

