
Primo VE
De Limo backoffice in Alma, wat betekent dit voor de bibliotheek ? 

Veerle Kerstens

LIBISnet Gebruikersdag

1 juni 2021 



Agenda

 De Limo backoffice in Alma, wat 

betekent dit voor de 

bibliotheekmedewerker ? 

NIET: wat er verandert voor de 

eindgebruikers

 Jouw ideeën voor de Limo 
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De Limo backoffice in Alma
Wat betekent dit voor de bibliotheek ?

Resource 
recommender

FRBR/Dedup
test tool 

Real time 
publishing

Enkele RM 
aanpassingen

Releases
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Workflows eenvoudiger en sneller

Real time publishing

 Link vanuit Alma-
record in RM naar
Limo-record voor
controle

 Snelle updates
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Normalisatie
mogelijk

Weergave

Mapping en normalisatie

Zoeken, facets, 
materiaaltypes

Vaste regels obv
MARC tags
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Resource Management

Enkele aanpassingen om ons
datamodel meer in lijn met de MARC21 
standaard te brengen

Documentatie en workshops dit najaar
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Software releases: maandelijks

Samen met de Alma release

Nieuwigheden standaard :
- geactiveerd: verbeteringen
- gedeactiveerd: nieuwe functionaliteit

Overleg met WG Limo ivm testen nieuwe
releases / evalueren nieuwe
functionaliteit. 
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Tool om FRBR en dedup te testen

Records zoeken die matchen
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Tool om FRBR en dedup te testen

Twee records vergelijken
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Ben je ondertussen al naar de Limo 
landingspagina aan ‘t kijken ?

Toch maar liever niet …
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Primo Analytics

Limo Dashboard

 Up to date rapporten
wanneer je ze nodig hebt

 Overzicht kerncijfers
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Standaard-dashboards in overleg met WG Limo

Meer grafieken
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Selecties op maat via filters
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Popular searches
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Resource recommender
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Agenda

 De Limo backoffice in Alma, wat 

betekent dit voor de bibliotheek ? 

 Workflows eenvoudiger en sneller

 Releases

 Nieuwe Limo-tools voor bibliotheken

 Jouw ideeën voor de Limo 

landingspagina ?
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Landingspagina Limo.libis.be 

Kunnen we dit beter
maken ? 
Denk aan lay-out, 
inhoud, werking, .. 
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https://pollev.com/veerlekerste572

Je kan ideeën doorgeven (er zijn geen

slechte ideeën)

en stemmen op ideeën

https://pollev.com/veerlekerste572
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Dank je wel en
vragen zijn altijd welkom !


