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SCHEDULE 2.A 
Group Catalog 

 
Section 1. Description Afdeling 1  Beschrijving 

Group Catalog is a subset of WorldCat that provides access 
to bibliographic, holdings and other information for the 
collections of the libraries and/or information agencies 
specified by the Group as such information is set in 
WorldCat. 

Groepscatalogus is een subset van WorldCat die toegang biedt tot 
bibliografische, holding - en andere gegevens voor de collecties van 
de door de Groep gespecificeerde bibliotheken en/of 
informatiebureaus, zoals deze informatie is opgenomen in WorldCat. 

Section 2. Definitions Afdeling 2  Definities 
2.1 “Authorized User” means End-Users of a Group 

Member library accessing WorldCat Discovery while 
in the library or by remote access, provided that 
access for certain WorldCat Discovery functionality 
requires the Authorized User to be authenticated 
using a current, authorized library card or other 
library-controlled or third party-controlled 
authorization before accessing such WorldCat 
Discovery functionality. 

2.2 “Discovery Terms” means the WorldCat Discovery 
Services Schedule and the OCLC Master Services 
Agreement (“MSA”). 

2.3 “End-User” means: (i) an employee of Group 
Member; and (ii) an end-user to whom Group 
Member makes its library services available, 
including on the open Web.   

2.4  “Group” means the consortium of libraries and/or 
information agencies (i.e., historical societies, 
archives, museums or similar organizations) who are 
identified on the Order Form and who have agreed to 
the MSA. 

2.5 “Group Catalog” means a subset of WorldCat that 
provides access to bibliographic, holdings and other 
information for the collections of the libraries and/or 
information agencies specified by the Group as such 
information is set in WorldCat.  

2.6 “Group Member” means any library listed on the 
Order Form and bound by this Schedule, the MSA 
and Discovery Terms. 

2.7 “Guest User” means any member of the public. 

2.8 “WorldCat Discovery” means the OCLC WorldCat 
Discovery service as made available by OCLC. 

2.9  “WorldCat.org” means the service through which 
records of library-owned materials in WorldCat are 
made available by OCLC through one or more 
designated websites (currently located at 
www.worldcat.org). 

2.10 “WorldCat.org Terms” means the then-current 
OCLC WorldCat.org Services Terms and Conditions 
made available via a link on the WorldCat.org 
interface. 

 
  

2.1 "Bevoegde gebruiker" betekent Eindgebruikers van een 
bibliotheek van een Groepslid die toegang hebben tot WorldCat 
Discovery terwijl zij zich in de bibliotheek bevinden of via 
toegang op afstand, op voorwaarde dat de toegang voor bepaalde 
WorldCat Discovery-functionaliteit vereist dat de Bevoegde 
Gebruiker wordt geauthenticeerd met behulp van een actuele, 
geautoriseerde bibliotheekkaart of een andere door de 
bibliotheek of een derde partij gecontroleerde autorisatie 
alvorens toegang te krijgen tot dergelijke WorldCat Discovery-
functionaliteit. 

2.2 "Discovery Voorwaarden" betekent de WorldCat Discovery 
Services Schedule en de OCLC Master Services Agreement 
("MSA"). 

2.3 "Eindgebruiker" betekent: (i) een werknemer van een 
Groepslid; en (ii) een eindgebruiker aan wie het Groepslid zijn 
bibliotheekdiensten ter beschikking stelt, inclusief op het open 
Web.   

2.4  "Groep" betekent het consortium van bibliotheken en/of 
informatiebureaus (d.w.z. historische genootschappen, 
archieven, musea of soortgelijke organisaties) die op het 
bestelformulier zijn vermeld en die met de MSA hebben 
ingestemd. 

2.5 "Groepscatalogus": een subset van WorldCat die toegang biedt 
tot bibliografische, holding - en andere informatie voor de 
collecties van de door de Groep gespecificeerde bibliotheken 
en/of informatiebureaus, zoals deze informatie in WorldCat is 
opgenomen.  

2.6 "Groepslid" betekent elke bibliotheek die op het bestelformulier 
vermeld staat en die gebonden is door deze Schedule, de MSA 
en de Discovery-voorwaarden. 

2.7 "Gastgebruiker" betekent elk lid van het publiek. 

2.8 "WorldCat Discovery" betekent de OCLC WorldCat 
Discovery-dienst zoals die door OCLC beschikbaar wordt 
gesteld. 

2.9  "WorldCat.org" betekent de dienst waarbij records van 
materialen in bibliotheekbezit in WorldCat door OCLC 
beschikbaar worden gesteld via een of meer aangewezen 
websites (momenteel te vinden op www.worldcat.org). 

2.10 "WorldCat.org Voorwaarden" betekent de op dat moment 
geldende OCLC WorldCat.org Services Voorwaarden die 
beschikbaar worden gesteld via een link op de WorldCat.org 
interface. 

http://www.worldcat.org/
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2.11 All capitalized terms not defined herein shall have the 
same meaning ascribed to them in the Master Service 
Agreement. 

2.11 Alle termen met een hoofdletter die hierin niet worden 
gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Master Service 
Agreement. 

SECTION 3. Additional Terms and Conditions Afdeling 3  Aanvullende Voorwaarden 
3.1 In order to receive the Group Catalog, each Group 

Member must be a subscriber to WorldCat for 
unlimited access through WorldCat Discovery 
subject to the Discovery Terms.  Except to the extent 
otherwise indicated in this Section 3, access to and 
use of the Group Catalog shall be governed by: (i) 
this Schedule and the Discovery Terms; and (ii) the 
WorldCat.org Terms when the Group Catalog is 
accessed through WorldCat.org. 

3.2 Upon acceptance of the Group’s order for the Group 
Catalog and receipt by OCLC of all information 
reasonably requested from the Group, OCLC will 
create the Group Catalog by a mutually agreed upon 
completion date. 

3.3 Access to other WorldCat Discovery databases 
(besides the Group Catalog) is permitted only by 
Authorized Users. 

3.4 In connection with the creation of the Group Catalog, 
OCLC will use commercially reasonable efforts to 
work with the Group to configure the Group Catalog 
in such a manner as to maximize the Group Catalog’s 
interoperability with the local systems of Group 
Members and any other digital content services 
licensed by Group Members.  These configuration 
services may include: (i) creating profile groups used 
for searching the Group; (ii) branding of the interface 
to the Group Catalog; and/or (iii) setting up custom 
groups in WorldCat Discovery and the OCLC 
Interlibrary Loan service.  The Group recognizes that 
due to variances between the various local systems of 
the Group Members and the other digital content 
services licensed by Group Members, the 
configuration services described herein may not 
result in the highest level of interoperability desired 
by the Group.  As stated above, OCLC’s obligation 
with respect to configuration services is to exert its 
commercially reasonable efforts to achieve the 
results desired by the Group. 

3.5 To facilitate the above-referenced configuration 
services, the Group Members agree to cooperate with 
OCLC to a reasonable degree, including, but not 
limited to, providing relevant system documentation 
and other information as reasonably requested by 
OCLC.  OCLC agrees to use commercially 
reasonable efforts, and the Group Members agree to 
take necessary precautionary steps, to ensure the 
integrity of the Group Members’ systems. 

3.6 OCLC will provide Group Administrator with a 
schedule setting forth dates on which the Group 
Catalog may be updated to reflect changes in Group 
membership and Group level settings (i.e., interface 
branding and custom groups).  OCLC will work with 

3.1 Om de Groepscatalogus te kunnen ontvangen, moet elk 
Groepslid geabonneerd zijn op WorldCat voor onbeperkte 
toegang via WorldCat Discovery, met inachtneming van de 
Discovery Voorwaarden.  Behalve voor zover anders 
aangegeven in deze Afdeling 3, wordt de toegang tot en het 
gebruik van de Groepscatalogus beheerst door: (i) deze 
Schedule en de Discovery Voorwaarden; en (ii) de 
WorldCat.org Voorwaarden wanneer toegang tot de 
Groepscatalogus wordt verkregen via WorldCat.org. 

3.2 Na aanvaarding van de order van de Groep voor de 
Groepscatalogus en ontvangst door OCLC van alle informatie 
die redelijkerwijs van de Groep wordt verlangd, zal OCLC de 
Groepscatalogus samenstellen op een onderling 
overeengekomen datum van voltooiing. 

3.3 Toegang tot andere databases van WorldCat Discovery (naast de 
groepscatalogus) is alleen toegestaan voor Bevoegde 
Gebruikers. 

3.4 In verband met de creatie van de Groepscatalogus zal OCLC 
commercieel redelijke inspanningen verrichten om met de 
Groep samen te werken om de Groepscatalogus zodanig te 
configureren dat deze maximaal interoperabel is met de lokale 
systemen van Groepsleden en met alle andere digitale 
inhoudsdiensten waarvoor Groepsleden een licentie hebben.  
Deze configuratiediensten kunnen omvatten: (i) het creëren van 
profielgroepen die worden gebruikt voor het zoeken in de 
Groep; (ii) branding van de interface naar de Groepcatalogus; 
en/of (iii) het instellen van aangepaste groepen in WorldCat 
Discovery en de OCLC Interlibrary Loan Dienst.  De Groep 
erkent dat als gevolg van de verschillen tussen de verschillende 
lokale systemen van de Groepsleden en de andere digitale 
inhoudsdiensten waarvoor de Groepsleden een licentie hebben, 
de hierin beschreven configuratiediensten mogelijk niet 
resulteren in het hoogste niveau van interoperabiliteit dat door 
de Groep wordt gewenst.  Zoals hierboven vermeld, is het de 
verplichting van OCLC met betrekking tot configuratiediensten 
om haar commercieel redelijke inspanningen te verrichten om 
de door de Groep gewenste resultaten te bereiken. 

3.5 Om de bovengenoemde configuratiediensten mogelijk te 
maken, stemmen de Groepsleden ermee in om in redelijke mate 
met OCLC samen te werken, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, het verstrekken van relevante systeemdocumentatie 
en andere informatie waar OCLC redelijkerwijs om vraagt.  
OCLC stemt ermee in zich commercieel redelijk in te spannen, 
en de Groepsleden stemmen ermee in de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen, om de integriteit van de 
systemen van de Groepsleden te waarborgen. 

3.6 OCLC zal de Groepsbeheerder een schema verschaffen met 
daarin de data waarop de Group Catalog kan worden bijgewerkt 
om wijzigingen in het Groepslidmaatschap en de instellingen op 
groepsniveau (d.w.z. interface branding en aangepaste groepen) 
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Group Administrator to determine the dates from 
such schedule on which such updates will be made. 

 

3.7 Information to be included in the Group Catalog 
which is not contained in WorldCat at the time of the 
Group’s order may be submitted by Group Members 
for inclusion in WorldCat via batchloading.  (Group 
Members who have not used OCLC for cataloging 
previously must be profiled by OCLC prior to 
batchloading.)  The following terms shall apply to the 
batchloading described in this Section: 

a. OCLC shall load and process source data in 
conformance with specifications and other 
directions agreed upon in writing by both 
parties.  Data files submitted for batchload shall 
be technically acceptable input products, with 
the stored records in a format acceptable to 
OCLC, and shall otherwise conform with any 
policies promulgated by OCLC from time to 
time for general application to OCLC users. All 
data submitted to OCLC for batchloading must 
conform to the specifications agreed to by 
OCLC and the Group.  If such specifications are 
not met, OCLC may choose not to accept the 
data for processing.  Local information in source 
data will be accepted by OCLC as provided.  
There will not be any validation at the local level 
before or during processing.  Source files sent to 
OCLC for processing will not be returned. Data 
will be processed according to OCLC-defined 
schedules. Once applicable specifications have 
been met, OCLC will not retain or return source 
files. 
 
 

b. Group Member hereby grants to OCLC, other 
OCLC participants, non-participant users and 
OCLC designees an irrevocable, nonexclusive, 
royalty-free, sublicenseable, worldwide right to 
copy, display, publish, prepare derivative works 
from, distribute and use all bibliographic, 
holdings and other information supplied to 
OCLC by such Group Member or other entity 
acting on its behalf. 

 
c. Group Member warrants that it possesses all 

rights necessary to submit such information for 
inclusion in WorldCat via batchloading and to 
grant the license above with respect thereto, and 
that doing so will not infringe the copyright or 
other proprietary rights of any third party. 

d. OCLC may share with the Group reports and 
access to Measurement Services obtained by 
OCLC from Adobe® SiteCatalyst pursuant to 
the following guidelines. All Adobe® 

weer te geven.  OCLC zal met de Groepsbeheerder 
samenwerken om de data van een dergelijk schema vast te 
stellen waarop dergelijke updates zullen worden uitgevoerd. 

3.7 Informatie die moet worden opgenomen in de Groepscatalogus 
en die op het moment van de bestelling door de Groep nog niet 
in WorldCat aanwezig is, kan door Groepsleden worden 
aangeleverd voor opname in WorldCat via batchloading.  
(Groepsleden die OCLC niet eerder hebben gebruikt voor 
catalogisering, moeten voorafgaand aan de batchloading door 
OCLC worden geprofileerd).  De volgende voorwaarden zijn 
van toepassing op de in dit onderdeel beschreven batchloading: 

a. OCLC zal brongegevens laden en verwerken in 
overeenstemming met de specificaties en andere 
aanwijzingen die schriftelijk door beide partijen zijn 
overeengekomen.  Gegevensbestanden die voor 
batchloading worden ingediend, dienen technisch 
aanvaardbare invoerproducten te zijn, met de opgeslagen 
records in een voor OCLC aanvaardbaar formaat, en dienen 
voor het overige in overeenstemming te zijn met door 
OCLC van tijd tot tijd uitgevaardigd beleid voor algemene 
toepassing op OCLC gebruikers. Alle gegevens die aan 
OCLC worden voorgelegd voor batchloading moeten 
voldoen aan de specificaties die door OCLC en de Groep 
zijn overeengekomen.  Als niet aan deze specificaties wordt 
voldaan, kan OCLC besluiten de gegevens niet voor 
verwerking te accepteren.  Lokale informatie in brondata zal 
door OCLC worden geaccepteerd zoals verstrekt.  Er vindt 
geen validatie plaats op lokaal niveau voor of tijdens de 
verwerking.  Bronbestanden die voor verwerking naar 
OCLC worden gestuurd, worden niet geretourneerd. De 
gegevens worden verwerkt volgens de door OCLC 
vastgestelde schema's. Zodra aan de toepasselijke 
specificaties is voldaan, zal OCLC geen bronbestanden 
meer bewaren of retourneren. 

b. Het Groepslid verleent hierbij aan OCLC, andere OCLC-
deelnemers, niet-deelnemende -gebruikers en door OCLC 
aangewezen personen een onherroepelijk, niet-exclusief, 
royaltyvrij-, sublicentieerbaar, wereldwijd recht om alle 
bibliografische, holdings- en andere informatie die door een 
dergelijk groepslid of een andere entiteit die namens het 
groepslid optreedt aan OCLC is geleverd, te kopiëren, weer 
te geven, te publiceren, er afgeleide werken van voor te 
bereiden, te distribueren en te gebruiken. 

c. Het Groepslid garandeert dat het alle rechten bezit die nodig 
zijn om dergelijke informatie via batchloading ter opneming 
in WorldCat in te dienen en om de hierboven vermelde 
licentie met betrekking daartoe te verlenen, en dat dit geen 
inbreuk zal vormen op het auteursrecht of andere 
eigendomsrechten van een derde. 

d. OCLC kan rapporten en toegang tot Measurement Services 
die door OCLC van Adobe® SiteCatalyst zijn verkregen, 
met de Groep delen overeenkomstig de volgende 
richtlijnen. Alle rapporten, gegevens en diensten van 
Adobe® SiteCatalyst die door OCLC aan de Groep worden 
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SiteCatalyst reports, data, and services provided 
to the Group from OCLC shall be considered 
confidential ("Confidential Information"). 
Confidential Information also includes all 
copies, summaries and extracts of any 
Confidential Information. 
 

3.8 Confidential Information, as defined in this Schedule, 
shall not include information that (i) is or becomes a 
part of the public domain through no act or omission 
of the Group; (ii) was rightfully in the Group's 
possession prior to the disclosure and had not been 
obtained by the Group either directly or indirectly 
from OCLC; (iii) is rightfully disclosed to the Group 
by a third party without restriction on disclosure; or 
(iv) is independently developed by Group without use 
of or reference to the Confidential Information. 

a. Group agrees to use all reasonable care to 
prevent the disclosure of the Confidential 
Information to any third party. This Section will 
not be construed to prohibit disclosure of 
Confidential Information to the extent that such 
disclosure is required by law or valid order of a 
court or other governmental authority; provided, 
however, that should Group be subpoenaed or 
otherwise compelled by a valid law or court 
order to disclose Confidential Information it 
shall first have given sufficient and prompt 
written notice to OCLC of the receipt of any 
subpoena or other request for such disclosure; 
and shall have made a reasonable effort to obtain 
a protective order requiring that the Confidential 
Information so disclosed be used only for the 
purposes for which the order was issued. 
Notwithstanding the foregoing obligation of the 
Group, nothing in this Section shall limit or 
restrict the ability of the Group to act on its own 
behalf and at its own expense to prevent or limit 
the required disclosure of Confidential 
Information. 

 
b. OCLC reserves the right to cease providing 

Confidential Information to Group at any time, 
and for any reason in OCLC’s sole discretion. 

verstrekt, worden beschouwd als vertrouwelijk 
("Vertrouwelijke Informatie"). Vertrouwelijke Informatie 
omvat ook alle kopieën, samenvattingen en uittreksels van 
Vertrouwelijke Informatie. 

 

3.8 Vertrouwelijke Informatie, zoals gedefinieerd in deze Schedule, 
omvat geen informatie die (i) deel uitmaakt of gaat uitmaken van 
het publieke domein door een handeling of nalatigheid van de 
Groep; (ii) voorafgaand aan de openbaarmaking rechtmatig in 
het bezit van de Groep was en niet direct of indirect door de 
Groep van OCLC was verkregen; (iii) rechtmatig door een derde 
aan de Groep is bekendgemaakt zonder beperking op 
openbaarmaking; of (iv) onafhankelijk door de Groep is 
ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de 
Vertrouwelijke Informatie. 

a. De Groep stemt ermee in om alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen te nemen om de openbaarmaking van 
de Vertrouwelijke Informatie aan derden te voorkomen. 
Deze Afdeling zal niet geïnterpreteerd worden als een 
verbod op de openbaarmaking van Vertrouwelijke 
Informatie voor zover een dergelijke openbaarmaking 
vereist wordt door de wet of een geldig bevel van een 
rechtbank of andere overheidsinstantie; op voorwaarde 
echter dat, mocht de Groep gedagvaard of anderszins 
gedwongen worden door een geldige wet of een geldig 
gerechtelijk bevel om Vertrouwelijke Informatie openbaar 
te maken, zij eerst OCLC voldoende en onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte zal hebben gesteld van de 
ontvangst van een dagvaarding of een ander verzoek tot 
dergelijke openbaarmaking; en een redelijke inspanning zal 
hebben geleverd om een beschermingsbevel te verkrijgen 
dat vereist dat de Vertrouwelijke Informatie die op die 
manier openbaar gemaakt wordt, alleen gebruikt wordt voor 
de doeleinden waarvoor het bevel werd uitgevaardigd. 
Niettegenstaande de voorgaande verplichting van de Groep, 
zal niets in deze Afdeling de mogelijkheid van de Groep 
beperken om in eigen naam en op eigen kosten op te treden 
om de vereiste openbaarmaking van Vertrouwelijke 
Informatie te voorkomen of te beperken. 

b. OCLC behoudt zich het recht voor om het verstrekken van 
Vertrouwelijke Informatie aan de Groep te allen tijde en om 
welke reden dan ook naar eigen goeddunken van OCLC 
stop te zetten. 

 


