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CPA: Collectie Profiel Analyse
Doelstelling
CPA is een voortraject op SSO (Statisch Standing Order).
MedioEurope maakt een analyse op van het historisch aankoopgedrag van uw bibliotheek.
We brengen in kaart hoe uw collectie is opgebouwd aan de hand van de effectieve
aankoopgegevens uit uw bibliotheeksysteem. Met deze inzichten kunnen we samen met de
collectievormers het collectieprofiel van de bibliotheek (of -vestiging) vastleggen.
Op basis van dit collectieprofiel stellen we de SSO’s samen, afhankelijk van het beschikbare budget.

Plan van aanpak
MedioEurope ontvangt van de bibliotheek een datadump vanuit het bibliotheeksysteem
•
•
•

•

Een databestand van tenminste drie jaar
o Totaaloverzicht aangeschafte materialen
In csv-formaat
Voor WISE bevat deze volgende data:
o V1_5, ExemplaarCode, TitelCode, Titel, Auteur, Beheerder_LocatieCode,
Eigenaar_LocatieCode, MateriaalSoortCode, PPN_Code, TaalCode,
OntvangstDatum, AfschrijfDatum, PlaatsingsInformatie, PublicatieJaar,
Exemplaar_BestelDatum, Exemplaar_BestelNummer
Uw beschikbaar budget per collectie-onderdeel (per type)

Om tot een accuraat resultaat te komen maken we de analyse op nieuwe uitgaven, titels die voor
de eerste keer verschenen zijn. We filteren de aankoop van herdrukken en heruitgaven uit de
analyse. Wij beschouwen de aankopen van heruitgaven als vervangaankopen. Deze hangen niet af
van het marktaanbod en zijn voor elke bibliotheek anders. Ze gebeuren onder meer omdat
bepaalde exemplaren beschadigd zijn of niet meer teruggekomen zijn na een uitlening.
Ook het aantal exemplaren per titel wordt mee in rekening genomen.
Resultaat, output
Er wordt een analyserapport opgemaakt over de bestaande collectie en collectiespreiding.
We geven een antwoord op de vraag: Op welke manier hebben de collectievormers de aankopen
gedaan gedurende de laatste 3 jaar?
We gaan hierbij op zoek naar patronen in het aankoopgedrag van uw collectievormers. Hierbij
wordt onder andere rekening gehouden met genre, reeks, auteur, fonds, thema, trefwoorden…
Dit gebeurt per type:
o Volwassenen
o Jeugd
o Fictie
o Non-fictie
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Deze analyse gebeurt op één bibliotheek zonder onderverdeling naar vestigingen of op een selectie
van vestigingen.
Op basis van dit rapport maakt MedioEurope een collectieprofiel op van de effectief aangekochte
boeken.
In samenspraak met uw collectievormingsteam bekijken we per type (volwassen fictie, volwassen
non-fictie, jeugd fictie en jeugd non-fictie) welke genres, thema’s, reeksen of andere parameters
van belang zijn voor uw specifieke bibliotheek.
Naargelang het beschikbare budget (per type) maken we een voorstel om de SSO’s zo optimaal
mogelijk in te richten.
Dit voorstel wordt tenslotte besproken met de collectievormers en in een SSO gegoten.
Het is mogelijk om een simulatie te maken voor deze SSO: welke boeken zouden geleverd geweest
zijn met deze parameters voor een bepaalde periode in het verleden? Deze simulatie zetten we af
tegenover het beschikbare budget.

Projectvoorwaarden
•
•
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Een databestand van tenminste drie jaar
beschikbaar budget per collectie-onderdeel (per type)
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