Inloggen en een boek lenen bij Quiltersgilde Bibliotheek
Lenen van een boek via de onlinedienst kan alleen als je al een account hebt aangemaakt. Er is een
aparte handleiding gemaakt voor die stap.

Inloggen in de onlinedienst
Ga naar de site van het Quiltersgilde (www.quiltersgilde.nl) en kies daar uit de menubalk bovenin:
Wat we doen – Bibliotheek – Catalogus Bibliotheek

Hiermee kom je in de online pagina van de Quiltersgilde Bibliotheek. Om in te loggen klik je in de
menubalk op Mijn Auraspace

Vul je lidnummer en wachtwoord in bij Inlognaam en Wachtwoord. Dit wachtwoord heb je eerder
zelf aangemaakt bij het creëren van je account.

(Noot: wanneer je voor 1-12-2016 al een account had aangemaakt gebruik je niet je lidnummer om in
te logen maar je inlognaam van de oude omgeving)
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Een boek zoeken en uitlenen
Kies voor ZOEKEN in de menubalk op de homepage van de bibliotheek pagina:

Het volgende scherm verschijnt:

Hier kun je zoek gegevens invullen, zoals titel of auteur. Je kunt ook kiezen voor uitgebreid zoeken.
Zie pijl. Het volgende scherm verschijnt dan:
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Hier kun je op allerlei andere categorieën zoeken zoals Trefwoord of op Vrije tekst. In het voorbeeld
heb ik de Auteur ingevuld.
Klik op Start zoeken onderaan het scherm.

Op dit scherm zie je de boeken die er van de gekozen auteur zijn.
Klik op een van de plaatjes en het gevraagde boek verschijnt in beeld.
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Op deze pagina verschijnt de informatie van het boek, hoeveel boeken er van dit exemplaar zijn, of
het boek is uitgeleend enz. Van dit boek is er een uitgeleend en het andere is aanwezig.

Boek lenen
Je kunt een boek aanvragen door op de knop Reserveren te drukken, zie omcirkelde knop in de
afbeelding hierboven. Hiermee krijgt de bibliotheek automatisch bericht van je aanvraag. Meer hoef
je niet te doen.
Let op: deze handeling werkt alleen wanneer je ook bent aangemeld of ingelogd via de Mijn
Auraspace pagina.
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