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UB-studio’s reserveren via
Planon
De Universiteitsbibliotheek stelt voor haar
studenten en medewerkers ruimtes beschikbaar
voor studie en overleg. Reservering van een studiec.q. overlegruimte voltrok zich tot voor kort in een
Excelsheet. Pictogram sprak met Adam Kania over
de overgang naar een reserveringsysteem.
Verschillen tussen beide systemen:
Planon heeft een uitgebreide(re) ‘Applicationprogramming interface’ (API). Via deze API wordt
uiteindelijk in Planon een reservering gedaan.
Kania: Ik ben binnen de afdeling Ontwikkeling en Innovatie (O&I) ICT-

Studenten komen dus niet zelf in Planon, maar

consultant. Mijn opdracht is:

kunnen wijzigingen aanbrengen via tussen-

1. Selecteren van geschikte software voor reserveringen van UB-studio’s

komst van de Planon- API. Dit kan via de zelf ont-

(voorheen studiekabinetten). Hiervoor moet een vergelijking gemaakt

wikkelde UB-app of via een eigen webformulier

worden tussen de binnen de RUG beschikbare systemen Planon en

op de UB-website. Het webformulier is gemaakt

LibCal.

door Konstantin Ignatov.

2. Inrichten van de software voor de Receptie/Front Office in de UB.

LibCal heeft ook een API, maar deze maakt het
alleen mogelijk om gegevens uit te lezen. Je kunt

Wat is Planon?

geen wijzigingen aanbrengen, wat het moeilijk

Planon is een facility-managementsysteem waarin ruimtes van de RUG

maakt om vanuit eigen ontwikkelde apps of for-

worden geregistreerd. Het beheer ligt momenteel bij het Facilitair Bedrijf.

mulieren een selfservice-functionaliteit aan te
bieden. Een andere beperking is het gebruik van

Pictogram: wie heeft de opdracht geformuleerd?

je rug-mailadres. Dit is de enige verificatie, wat

Kania: Het is een wens van de Frontoffice c.q. portiers om reservering van

afwijkt van de standaard studentadministratie

studiekabinetten, tegenwoordig studio’s geheten, minder foutgevoelig te

via het S-nummer.

maken en uiteindelijk ook via selfservice te laten verlopen. De keuze ging

Behalve studiekabinetten kun je in principe

tussen Planon (RUG-breed in gebruik voor gebouwenbeheer) en LibCal (al

alle denkbare entiteiten invoeren en beheren:

in gebruik bij het UMCG, i.c. de Centrale Medische Bibliotheek).

fietsen, telefoons, laptops…

Wensen die onderzocht werden:

Hoe moet ik me dat beheer voorstellen? Hoe

1 Vervanging van de op het moment gebruikte Excelsheet door een sy-

voorkom je dat iemand reserveringen over-

steem dat minder foutgevoelig is en waarin wat meer regels vastgelegd

schrijft, of te lang boekt?

kunnen worden.

Kania: Bedenk dat we opschalen van Excel naar

2 Selfservice door studenten, opname in de UB-app. Het is niet meer van

een facility-managementsysteem. Hierin zijn al

deze tijd om die service niet online beschikbaar te hebben. Men ver-

veel betere regels vast te leggen. De praktische

wacht dat dit uiteindelijk zowel kan via je computer als via je telefoon of

invulling van de handhavingsfunctionaliteit ligt

tablet.

bij de Frontoffice-collega’s. Hun wensen gaan

De Centrale Medische Bibliotheek gebruikt LibCal (van dezelfde leveran-

we nog verder uitwerken. Fysieke handhaving

cier als onze LibGuides), maar dat is een kleinschaliger pakket volgens

staat hier los van. Wanneer iemand een studio,

Kania. Planon is uitgebreider en daardoor geschikt voor de hele RUG. Zo

studiekabinet reserveert om enkele keren per

worden de locaties van de RUG opgeslagen in Planon en kan er een route-

dag te bidden, kan Planon dat niet afvangen.

beschrijving aan gekoppeld worden. De afdeling OSI (Hans Piëst en Rogier

Wat wel kan in Planon is bijvoorbeeld het atten-

van ’t Land) van het CIT adviseerde ook om Planon te kiezen.

deren op het verlopen van de reserveringstijd.
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De handhaver, Frontoffice-collega, krijgt dan
vijf minuten voor het verstrijken een belletje
op zijn scherm. Je kunt ook instellen dat Planon
op verschillende momenten een mail verstuurt
naar de student, door de koppeling aan de
studentadministratie. Bijvoorbeeld tien minuten
voordat de sleutel van de studio ingeleverd
moet worden.
Doordat je de reserveringen langere tijd opslaat, kun je ook ongewenst gedrag bijhouden,
zoals het vaker niet komen opdagen van een
student of rommel achterlaten in de studio.
Eerst gaan de Frontoffice-collega’s met
Planon werken en verandert er nog niet veel
voor de student. Op het moment dat we de
selfservice-functionaliteit gaan ontwikkelen, zal
Planon aangesproken kunnen worden vanuit
zelf ontwikkelde toepassingen. We kunnen dan
bijvoorbeeld intern een webformulier ontwikkelen voor de UB-website of de mogelijkheid om te
reserveren opnemen in de UB-app.
Zijn er voorwaarden, eisen voor het aanspreken van Planon vanuit eigen toepassingen?
Als de eigen toepassing communiceert met Planon via de API zijn er geen beperkingen: op elk
platform vanwaaruit de UB-app aangesproken
kan worden en via elke browser die het ontwikkelde webformulier kan tonen, kan gereserveerd
worden.
Hoe zit het met de rechten? Wie kan wat?
Kania: Alle medewerkers van de Frontoffice
werken op hetzelfde Planon-account en kunnen
reserveringen plaatsen, aanpassen en verwijderen. Als de selfservice-toepassing is ontwikkeld
doet de student hiermee zelf een voorstel, maar
dit zal nog wel door de Frontoffice-collega’s
goedgekeurd moeten worden. Planon is een
applicatie die via een GAI-account moet worden
benaderd, omdat er privacygevoelige gegevens
van de personeels- en studentadministratie in
verwerkt staan.
We hebben één functioneel account, waarop
iedereen werkt. Inloggen op Planon doe je met
behulp van het GAI-token.
Zou je studieplekken op studiezalen ook in
het reserveringssysteem op kunnen nemen?
Kania: Bezetting van studieplekken valt buiten
de scope van mijn opdracht. Bij het CIT ziet de
collega nu op welke pc is ingelogd en via een
ander systeem op de schermen in de hal zien
we welke plek vrij is. Er is hiervoor nog geen
reserveringssysteem. <
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