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� Recent werden er enkele vernieuwingen voorzien in Impala, het elektronisch document bestelsysteem dat werd 
ontwikkeld door Anet (Universiteit Antwerpen) en dat door diverse bibliotheektypes wordt gebruikt voor het interbi-
bliothecair leenverkeer. Er werden toepassingen ontwikkeld die de volgende werkprocessen vereenvoudigen: het 
zoeken naar een geschikte leverancier voor het plaatsen van een aanvraag; het verzenden van pakketten tussen 
de bibliotheken; het nemen van beslissingen over het leveren van een boek of tijdschriftartikel; het algemene 
beheer in Impala. Niet alle toepassingen zijn standaard voorzien: zij zullen op vraag van de bibliotheken zelf worden 
opengesteld en soms zal er wat maatwerk nodig zijn. Het resultaat van deze wijzigingen zorgt voor tijdswinst en meer 
werkefficiëntie. 
 
� Récemment, quelques nouveautés ont été introduites dans Impala, le système de commande électronique de 
documents développé par Anet (Universiteit Antwerpen) et utilisé par de nombreux types de bibliothèques pour le 
prêt interbibliothèques. Diverses fonctionnalités ont été conçues pour simplifier des processus de travail tels que la 
recherche d’un fournisseur adéquat pour faire une demande, l’envoi de colis entre bibliothèques, la prise de déci-
sions par rapport à la livraison d’un livre ou d’un article de périodique, et la gestion globale au sein d’Impala. Les 
fonctionnalités ne sont pas toutes présentes par défaut : elles seront activées à la demande des bibliothèques elles-
mêmes et dans certains cas, des adaptations sur mesure seront nécessaires. Le résultat de ces modifications mène à 
un gain de temps et à une efficacité accrue du travail. 

 
 

Uitdaging 
 

mpala is een elektronisch document bestelsys-
teem dat méér dan 20 jaar geleden werd ont-

wikkeld door Anet (Universiteit Antwerpen)1. Via 
Impala kunnen bibliotheken boeken en artikelen 
uit tijdschriften lokaliseren en bij elkaar bestel-
len. Impala zorgt voor de automatische opvolging 
van de bestellingen en de facturatie van de kos-
ten en levert daarbij de nodige managementin-
formatie. Door de jaren heen is Impala een suc-
cesverhaal gebleken, met een toenemend aantal 
klanten in heel België en zelfs enkele in het bui-
tenland. Grote veranderingen aan de werking van 
het systeem waren nooit echt nodig. Recent wer-
den er wel enkele vernieuwingen aangebracht 
die we hier graag even willen toelichten. 
 

Diverse bibliotheektypes gebruiken Impala voor 
het interbibliothecair leenverkeer (IBL): openbare 
en wetenschappelijke bibliotheken, documenta-

tiecentra, bedrijven,... Al deze bibliotheken wer-
ken bovendien met verschillende bibliotheeksys-
temen. Het is voor Impala een hele uitdaging om 
op deze diversiteit in te spelen en tegelijkertijd 
de focus op de originele doelstelling te behou-
den: een goede en eenvoudige service bieden 
voor alle bibliotheken tegen een laag kosten-
plaatje. Impala streeft ernaar om nieuwe functio-
naliteit zodanig te ontwikkelen dat integratie met 
een diversiteit van bibliotheeksystemen mogelijk 
is (bestelfaciliteiten vanuit catalogi van diverse 
makelij, integratie met diverse leensystemen). 
Voor sommige toepassingen blijft het soms wel 
een beetje maatwerk: voor elke bibliotheek moet 
apart bekeken worden hoe zij het best gebruik 
kan maken van de vernieuwing. Niet alle toepas-
singen zijn bovendien standaard voorzien: zij 
zullen op vraag van de bibliotheken zelf worden 
opengesteld. 

 
 

Vernieuwingen 

I 

 
Fig. 1: Beschikbaarheidsinformatie voor de aanvrager. 



Impala Renke SAERENS 
Uitdaging en vernieuwingen 

Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie – 2014/4 23 

 

Zoeken 
 
Een eerste vernieuwing vereenvoudigt het zoe-
ken naar geschikte leveranciers voor de levering 
van boeken of objecten. De bibliotheekmedewer-
kers dienen IBL-aanvragen in via gekoppelde 
publiekscatalogi. Voordien toonde het Impala-
bestelscherm enkel een lijst van mogelijke leve-
ranciers, zonder rekening te houden met de be-
schikbaarheid van het gezochte werk. In die lijst 
staan ook leveranciers die het werk slechts tijde-
lijk of nooit voor leen aanbieden. Om vertragin-

gen en overbodige aanvragen te vermijden kan 
Impala nu de beschikbaarheidsinformatie uit de 
catalogi van de leveranciers weergeven, zodat de 
aanvraag meteen kan geplaatst worden bij de 
meest geschikte leveranciers. Het gaat echter 
om een momentopname bij het indienen van de 

aanvraag. Nadien blijven de gekozen leveran-
ciers ongewijzigd.  
 
Deze vernieuwing werkt ook aan de kant van de 
leveranciers zelf. Bij elke ontvangen aanvraag 
kan via een link in Impala rechtstreeks de lokale 
publiekscatalogus bevraagd worden. Op die ma-
nier kan men gemakkelijk beslissen of het ge-
vraagde werk opgestuurd kan worden voor IBL of 
niet. Ook in dit geval gaat het om een moment-
opname. 
 
Het oproepen van informatie over de beschik-
baarheid is voor Impalagebruikers die met Bro-

cade werken een kwestie van het toevoegen van 
een parameter. Voor andere bibliotheeksystemen 
vergt dit meer inspanningen en is overleg tussen 
de systeemleverancier en Impala nodig. Impala-
gebruikers (zowel Brocade als anderen) die deze 
optie graag willen benutten, nemen best contact 

 
Figuur 2: Beschikbaarheidsinformatie voor de leverancier. 

 
Figuur 3: Nieuw menu voor verzendingen in Impala. 
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op met Impala om hierover verder af te stem-
men. 
 

Verzenden 
 
Vanuit Impala kunnen nu ook pakketten verzon-
den en opgevolgd worden. Impala is hiervoor een 

partnerschap aangegaan met bpost en het sys-
teem werd ontwikkeld in het kader van die sa-
menwerking. Maar de ontwikkelingen zijn zo 
ontworpen dat deze toepassing ook kan worden 

gebruikt voor andere verzendopties, voor zover 
daar in de toekomst vraag naar zou zijn. Biblio-
theken kunnen deze dienst gratis activeren en 
kunnen dan via Impala verzendlabels afdrukken 
en pakketjes opvolgen via de Track & Trace van 
bpost. Hiervoor werd in Impala een nieuw menu 
voorzien.  

 
Bij het behandelen van elke aanvraag kan 
gekozen worden voor de manier van verzenden, 
waarvan bpost een optie is.  

 
Figuur 4: Keuzemenu verzending. 

 
Figuur 5: Aanpassing van de pakketten is mogelijk. 

 
Figuur 6: Verzendlabels. 
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Na de verwerking van al deze aanvragen, is het 
mogelijk om de pakketten onderling nog te sorte-
ren of de verzendoptie te wijzigen. Alle verzend-
labels kunnen dan met één bewerking gezamen-
lijk worden afgedrukt. De pakketten worden pas 
aangerekend zodra de verzendlabels door bpost 
gescand worden.  
 

Na de verzending kunnen beide bibliotheken, 
zowel de aanvrager als de ontvanger, de status 
van het boek mee opvolgen via een link in Impala 
naar het Track&Trace systeem van bpost.  
De verzendkosten worden aangerekend aan de 
verzender van het pakket. De facturatie van deze 
kosten wordt mee opgenomen in de facturen die 
Impala per kwartaal opmaakt. Er hoeft dus niet 
per pakket betaald te worden aan bpost. Het 

 
Figuur 7: Track&Trace bpost. 

Instructies die vanuit ERM-systeem worden getoond in Impala: 
 
Leveren uit e-only toegestaan 
Leveren uit e-only toegestaan in België 
Leveren uit e-only toegestaan non-profit 
Leveren uit e-only toegestaan non-profit, in België 
Niet leveren uit e-only 
Geen informatie beschikbaar 
Afprinten daarna elektronisch leveren 
Afprinten, elektronisch leveren in België 
Afprinten, elektronisch leveren aan non-profit, België 
Afprinten, op papier leveren 
Afprinten, op papier aan non-profit 
Afprinten, op papier leveren, non-profit, België 
Niet leveren uit e-only 

 



Renke SAERENS Impala 
 Uitdaging en vernieuwingen 

26 Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie -  2014/4 

pilootproject binnen de Universiteit Antwerpen is 
succesvol verlopen. Ondertussen kan de service 
dus worden uitgebreid naar andere Impala biblio-
theken. 

 

Beslissen 
 
Een derde vernieuwing maakt het mogelijk om in 
Impala op het niveau van de aanvraag instructies 
te tonen voor de IBL-medewerkers. Dat kan bij-
voorbeeld een link zijn naar de catalogus van de 
leverende instelling, een website of een specifie-
ke webpagina met interne afspraken voor IBL. Dit 
is dus een toepassing die op maat gemaakt kan 
worden van elke bibliotheek. Ze kan gebruikt 
worden door de IBL-medewerkers om gemakke-
lijker beslissingen te nemen die in overeen-
stemming zijn met het eigen beleid.  

 
De bibliotheek van de Universiteit Antwerpen 
gebruikt deze toepassing bijvoorbeeld voor het 
weergeven van instructies voor levering vanuit 

elektronische tijdschriften. Via een 
koppeling tussen het Electronic Re-
source Management (ERM) systeem 
van de UAntwerpen en Impala wor-
den de vaak complexe licentievoor-
waarden van de uitgevers vertaald 
naar eenvoudige instructies voor de 
IBL-medewerkers. 
 

Beheren 
 
Naast al het voorgaande bieden en-
kele kleinere aanpassingen een 
meerwaarde voor het algemene be-
heer in Impala. Het gaat dan om het 
invoeren van meerdere sluitingsperi-
odes tegelijk en het opnieuw lance-
ren van oude of mislukte aanvragen.  
 

Het resultaat van al deze wijzigingen zorgt voor 
tijdswinst, vereenvoudiging van werkprocessen 
en dus meer werkefficiëntie.  
 

Renke SaerensRenke SaerensRenke SaerensRenke Saerens    
Universiteit Antwerpen 

Prinsstraat, 13 
2000 Antwerpen 

renke.saerens@uantwerpen.be 
https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/ 

 
Juni 2014 

 
 

 
Fig. 8: Invoeren meerdere sluitingsperiodes. 

 
Figuur 9: Aanvraag opnieuw lanceren in Impala. 
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Nota 
 
1 Voor meer informatie over de historiek van Impala: 
 
Corthouts, Jan; Van Borm, Julien; van den Eynde, Michèle. Impala, 20 jaar op vaste koers in een snel wijzigend 
informatielandschap. Cahiers de la documentation = Bladen voor Documentatie [online], september 2011 
(geraadpleegd op 11 december 2014), vol. 65, nr 3, p. 11-20. <http://www.abd-bvd.be/cah/papers/2011-
3_Corthouts-van_Borm-Van_den_Eynde_NL.pdf> 
 
Corthouts, Jan; Van Borm, Julien; van den Eynde, Michèle. IMPALA, 20 ans en ligne droite dans un monde de 
l´information en évolution rapide. Cahiers de la documentation = Bladen voor Documentatie [online], september 2011 
(geraadpleegd op 11 december 2014), vol. 65, nr 3, p. 21-30. <http://www.abd-bvd.be/cah/papers/2011-
3_Corthouts-van_Borm-Van_den_Eynde_FR.pdf> 
 
Corthouts Jan, Van Borm Julien, van den Eynde Michèle - Impala 1991-2011: 20 years of ILL in Belgium - In: 
Interlending and document supply, 39:2(2011), p. 101-110. 
 


