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Geachte heer, mevrouw, 
 
Naar aanleiding van diverse opmerkingen van afnemers m.b.t. de Toptitels en het plankklaar koppelen, heeft 
NBD Biblion besloten de interne procedure voor de Toptitels uit te breiden. 
Bibliotheken willen de gegevens van deze titels in de catalogus hebben voordat de fysieke materialen in de 
bibliotheek verwerkt worden. Vanaf kalenderweek 31 levert NBD Biblion voor Toptitels vaker een digitaal 
bestand aan.   
 
Vanaf kalenderweek 31 wordt er op dinsdag na 15.00 uur een binair bestand met de naam: za9_yyww_tt.bin 
of za9_yyww_tt.dat klaargezet. (Hierbij staat yyww voor jaar en ai-week en tt voor Toptitels). 
Het betreft de titelbeschrijvingen van Toptitels met de codering L1, L2, L3 of L4 in het Biblionveld B335.  
In het bestand zijn ze ook te herkennen aan het cluster 9106 in Biblionveld B120.  
Deze bestanden bevatten de Toptitels die tot dat moment voor de lopende week beschreven zijn. 
De bestanden staan klaar op de FTP-server van NBD Biblion in map 13 Medianieuws NBD. 
 
De betreffende titels uit het bestand van dinsdag zullen ook in het Medianieuwsbestand voorkomen dat op 
donderdag wordt geleverd (za9_yyww.bin of .dat). Het bestand van donderdag bevat dan, naast andere 
titels, de Toptitels die op dinsdag zijn klaargezet, aangevuld met Toptitels die daarna nog zijn beschreven. 
De bestanden op dinsdag zijn klein van omvang en kunnen af en toe ontbreken. 
 
Tevens zal er, zodra nieuwe Toptitels bekend zijn, een XML-bestand verstuurd worden per mail naar de 
mailinglijst van Toptitels. Indien u dit bestand wilt ontvangen en nog niet voorkomt op deze lijst, dan kunt u  
hiervoor een verzoek indienen bij Peter Haneveld (haneveld@nbdbiblion.nl). 
 
Door de titelbeschrijvingen van deze titels in de toekomst twee maal per week aan te leveren en een apart 
XML-bestand toe te sturen, verwachten we dat er minder handwerk nodig is. 
 
Heeft u vragen met betrekking tot de inhoudelijke toepassing dan kunt u contact opnemen met George 
Siemensma via het e-mailadres: siemensma@nbdbiblion.nl. Voor technische vragen kunt u contact 
opnemen met ondergetekende via het e-mailadres: middelaar@nbdbiblion.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Bernadette Middelaar-Suilen 
Media Aanbod/ Procesmanagement en Applicatiebeheer 
 
T (079) 344 0154 
F (079) 344 0343 
E middelaar@nbdbiblion.nl 


