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Gebruikerstest Aleph WebOPAC:

geconstateerde problemen en 

oplossingsrichtingen



Aanleiding

� Publieksdiensten merkt knelpunten interface 

door vragen gebruikers

� Interne kennis over knelpunten

� Bibliotheek-

instructie Geo>>



Wat willen we weten?

� Wat ervaren mensen als ze de WebOPAC

gebruiken?

� Hoe : kwalitatief onderzoek om knelpunten in 

een interface te identificeren



Interfacegebruik

� De interface is het voor gebruikers zichtbare

gedeelte van Aleph, het uiterlijk van de 

WebOPAC: structuur, manier waarop de 

navigatie-elementen geplaatst zijn, vorm, en 

naamgeving

� gebruikers zeggen iets anders dan ze doen

� gebruikers wijten fouten snel aan zichzelf



Aanpak gebruikerstest

� Interne inventarisatie knelpunten

� Globale veronderstelling zoekstrategie: a. 

onderwerpszoeken b. specifiek boek

� Taken bepalen

� Gebruikers selecteren

� Gedrag observeren en schermactiviteit

vastleggen

� Hardop-denkmethode

� Vragen stellen na de test



Wat is het niet?

� Geen enquete: kwantitatieve gegevens over 

gebruikers

� Geen contextueel onderzoek: welk zoekgedrag

vertonen verschillende gebruikersgroepen in 

hun eigen context (fysieke plek, vakgebied)

� Geen uitgebreide taakanalyse



50 knelpunten

� Problemen om terug te komen

� Bladeren versus zoeken

� Breed versus diep (clustering)

� Feedback

�Ordening

�Naamgeving (organisatiegerichtheid)

� Zoekinstellingen



Knelpunt:Terugmogelijkheden

� Terugmogelijkheden die er zijn werken

verwarrend (javascript genereert vorige

venster, dus ook popups)

� Terugmogelijkheden die er zijn worden niet

gezien, en dus niet gebruikt: Titellijst, 

Geschiedenis



Knelpunt:Bladeren? Zoeken?

� Bladeren is openingsscherm, veel gebruikers

gaan onbewust daarmee verder

� Veel gebruikers kennen het verschil niet tussen

bladeren en zoeken

� Informatie over wat bladeren en zoeken is, is 

moeilijk vindbaar



Knelpunt: Breed vs. diep

� Informatie die vaak gebruikt wordt staat te

diep weg: “Bezit UBU”, bibliotheekgegevens

� Informatie die relatief weinig gebruikt wordt, 

staat hoog in de hierarchie “Reset”



Knelpunt: Feedback

� Bij onvoldoende resultaat te weinig

aanduidingen hoe zoekvraag te veranderen

� Altijd resultaat, maar hoe is de kwaliteit van 

het zoekresultaat?



Knelpunt: Ordening resultaten

� Ordening is ook feedback



Knelpunt: Ordening zonder tonen

� Zoekvraag: co-auteur



Knelpunt: Naamgeving

� Gebruikte termen worden niet altijd door 

gebruikers begrepen

� Zichtbaar in indexen, titelbeschrijving en 

navigatie

� Alle gegevens die opgeslagen worden bij het

catalogiseren worden in de titelbeschrijving

getoond



Naamgeving

� Aantal opties bij Bladeren

: 42 

� Aantal opties bij zoeken: 

38

� We hebben het, dus we 
tonen het



Naamgeving titelscherm

� In titelscherm wordt alle opgeslagen informatie

getoond



Knelpunt: zoekinstellingen

� Zoeken standaard versus zoeken uitgebreid

� Zoeken standaard heeft meer mogelijkheden

dan zoeken uitgebreid

� Zoeken uitgebreid begint met 

onderwerpszoeken: slechte resultaten



50 knelpunten: oplossingen

� Problemen om terug te komen

� Bladeren versus zoeken

� Breed versus diep (clustering)

� Feedback

� Ordening

� Naamgeving (organisatiegerichtheid)

� Zoekinstellingen



Migratie naar Aleph 16 

� Aanpassingsmogelijkheden beperkt binnen

Aleph 14

� Resultaten gebruikerstest zijn input voor

werkgroep WebOPAC 16

� Ontwikkeling nieuwe interface in najaar 2005



Aleph 16 interface

� keuze index genereert invoervoorbeeld

� uitgebreid zoeken is een combinatie van vaak 

drie velden met elk een pulldowns met 

indexen

� direct filteropties beschikbaar op de 

indexpagina van zoeken eenvoudig en zoeken 

uitgebreid

� zoeken op fysiek format, collectienaam 

mogelijk

� weergave welke database doorzocht wordt



Oplossingen in Aleph 14

� Vier punten worden in Aleph 14 opgelost:

� Bladerindex: Titel, auteur begint met..

� Introducerende pagina voor catalogus

� Sorteerfout

� ……………..

� Alle overige knelpunten…Aleph 16



Problemen met terug

� Worden grotendeels opgelost in Aleph 16: geen

frames, dus minder popup schermen

� Terug naar home, terug naar zoekscherm

aanbieden in Aleph 16

� Mogelijkheden Geschiedenis (=terug naar

laatste zoekopdracht) en Titellijst meer onder

de aandacht brengen



Blader/zoekprobleem

� Aleph 14 krijgt introductiepagina in CMS 



Blader/zoekprobleem

� Aleph 16 nieuwe mogelijkheden: bladeren, 

zoeken combineren in index



Blader/zoekprobleem

� bladeren + zoeken op een pagina



Blader/zoekprobleem

� Bladeren + zoeken + filteren op 1 pagina



Breed vs. diep: mogelijkheden

� Navigatieclusters



Breed vs. diep: mogelijkheden

� Navigatieclusters



Feedback: mogelijkheden

� Invoervoorbeelden



Feedback: mogelijkheden

� Foutmeldingen voorzien van zinvolle informatie

zodat gebruikers weten hoe zij zoekvraag

kunnen aanpassen



Ordening: mogelijkheden

� Sorteren op kolomkoppen verduidelijken



Naamgeving: mogelijkheden

� Naamgeving UBU-breed heroverwegen



Zoekinstellingen: mogelijkheden

� Indeling zoek standaard en zoek uitgebreid

� Aleph services voor het voetlicht: doorzoeken

met GOO en NBC trefwoorden



Vragen?



Welke informatie heb ik?

� Boek eenmaal gevonden in de catalogus? 

Collectie en plaatsnummer



Hoe vind ik mijn boek?

� Boek vinden in de bibliotheek: wayfinding


