
 
 

WeShare IT - Informatiefiche voor deelinitiatieven  

Aan de slag met Lend Engine 
 

Waarom deze handleiding? 
Verschillende organisatoren en vrijwilligers van deelinitiatieven geven aan dat de administratie van            
leden en klanten een grote uitdaging vormt. Dat is grotendeels te herleiden tot een IT-probleem. De                
bestaande systemen zijn dikwijls niet geschikt wegens complex, duur, niet open source, enkel             
Engelstalig, niet aanpasbaar aan de eigen noden enz.  
Op basis van de specifieke noden van verschillende initiatieven ging Repair&Share op zoek naar              
betere oplossingen. Lend Engine kwam naar voor als een handig en betaalbaar systeem, dat              
bovendien open source is. Dit is een gebruikershandleiding voor deelinitiatieven die vanuit een             
ander systeem willen overschakelen naar Lend Engine. 

 
 
Beginnen met Lend Engine is relatief eenvoudig, zowel voor uitleendiensten die voor het eerst 
uitleensoftware gebruiken als voor initiatieven die overschakelen van een ander systeem. Een van de 
meest tijdsintensieve stappen in zo een opstart is het inladen van alle artikelen in het systeem. Deze 
handleiding legt uit hoe je dit zo efficiënt mogelijk kan doen. 

Lend Engine 

 
Dit platform heeft als voordeel dat het een van de meest uitgebreide platformen is, dat bovendien                
open source is. Een vergelijkbaar en veelgebruikt platform is myTurn. Dit is ook een heel interessante                
optie, hoewel dit niet open source en minder uitgebreid is. In deze handleiding besteden we extra                
aandacht aan gegevens overzetten van myTurn naar Lend Engine omdat deze beweging door             
verschillende groepen wordt overwogen. 
 
De handleiding is zeker niet uitsluitend op myTurn gebruikers gericht, en is nuttig voor eender wie                
gegevens in Lend Engine wil opladen; of het nu je eerste, tweede of derde uitleen-platform is. 

Een account aanmaken bij Lend Engine 
Om te starten moet je een account aanmaken bij Lend Engine.  
 
Maak een gratis profiel aan voor je organisatie op https://www.lend-engine.com/signup. Je kan dit later              
eenvoudig upgraden naar een betalend abonnement, wanneer je daar nood aan hebt. 
 
Vul bij de settings de ‘sites and opening hours’ in. Dit is erg belangrijk want zonder openingsuren kan                  
er niets ontleend of teruggebracht worden, en kan je het platform dus ook niet leren gebruiken en                 
testen. 
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Voor alle andere instellingen verwijzen we naar de handleiding van Lend Engine zelf: 
https://www.lend-engine.com/support  

Artikelen aanmaken  
Nadat je de settings ingesteld hebt, kan je artikelen beginnen aanmaken. Dit kan je op 2 manieren                 
doen: artikel per artikel, of meerdere artikels in bulk tegelijk. 
 
Artikels een voor een aanmaken doe je via de quick add menu of via het item menu. Dan krijg je een                     
scherm waarin je elk veld van een artikel kan aanpassen. Dit scherm is afgebeeld op onderstaande                
afbeelding.  
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Deze methode laat toe om elk veld van een artikel aan te passen, en het is ook de enige manier om                     
bepaalde velden in te vullen, zoals de locatie of de foto van een artikel. Aangezien deze methode                 
tijdrovend kan zijn indien er veel producten in je aanbod zitten, is de mogelijk om artikelen in bulk aan                   
te maken erg handig. 

Artikelen in bulk aanmaken 
 
Om artikelen in bulk aan te maken moet je een aantal stappen doorlopen. 

● De gegevens verzamelen in een spreadsheet 
● De gegevens structureren volgens de vereisten van Lend Engine 
● De gegevens opladen in Lend Engine 
● Velden die manueel moeten ingevuld worden: 

○ afbeeldingen 
○ bijlagen 
○ locations 

 
We gaan op elk van deze stappen in detail in. 

Gegevens verzamelen 
Je kan de gegevens best verzamelen in een spreadsheet, bv excel of een google sheet. In een                 
verdere stap zullen we de gegevens kopiëren uit de spreadsheet om ze op te laden in Lend Engine. 
 
Als je gegevens reeds in een platform zitten, is er meestal een export functie. Exporteer de nodige                 
gegevens naar een spreadsheet. Vaak zit in zo een spreadsheet ook de link naar de foto van elk                  
artikel. Foto’s behandelen we verderop in dit document. 

Gegevens structureren 
 
Om gegevens in bulk in Lend Engine aan te maken, moeten we de gegevens in een spreadsheet                 
structureren volgens de vereisten. 
 

 
 
De eerste rij bevat de hoofding, en elke volgende rij is een artikel. De hoofding moet exact                 
overeenkomen met een van de mogelijke velden, maar je moet niet alle velden opnemen in je lijst. Je                  
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kan ook simpelweg de code en 1 andere kolom invullen als je enkel dat ene veld wil invullen of                   
updaten. 
 
De belangrijkste velden zijn wellicht 

● Code 
● Name 
● Brand 
● Serial 
● Category 
● Long description 
● Reservable 

 
Andere velden die je kan toevoegen met de batch update zijn: 

● Components 
● Care information 
● Condition 
● Short description 
● Price paid 
● Value 
● Loan fee 
● Loan period 
● Keywords 

 
Een aantal van deze velden vragen wat meer duiding. 

Brand 
Sommige platformen, zoals myTurn, maken een onderscheid tussen model en merk. In Lend Engine              
is het veld model niet voorzien, enkel het veld brand. Als je ervoor kiest om in het veld brand zowel                    
merk als model in te voeren, kan je in je spreadsheet een nieuwe kolom maken waarbij je merk en                   
model samenvoegt. Dit kan bijvoorbeeld met de formule textjoin. 

Category 
Categorieën worden gebruikt om artikelen te sorteren in de inventaris. 
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Deze categorieën moet je zelf definiëren en aanmaken in de settings. Je kan categorieën altijd later                
aanmaken en de categorie van bestaande artikelen aanpassen, maar als je ze automatisch wil inladen               
is het van belang dat je de categorieën aanmaakt voordat je je artikelen ingeeft.  

Long Description 
De long description is het veld waarin je informatie over het artikel kan verstrekken. We vergelijken dit                 
veld met het corresponderende veld in myTurn, aangezien dit een populair platform is. 
 
De long description verschilt enigszins van het veld ‘description’ in myTurn: 

● In myTurn is de tekst in dit veld html. Html gebruikt een heel aantal tags (zoals <p>, <ul>, <li>,                   
<a>, etc) die je toelaten lijstjes te maken, foto’s in te voegen, links toe te voegen, enz. 

● De omschrijving in In Lend Engine is gewone tekst, die uit max 1000 tekens bestaan. De                
enige html tag die wel werkt is <strong>, die tekst vet maakt. 

● De tekst uit myTurn kan dan best ook worden aangepast voordat deze in Lend Engine               
geladen wordt.  

● We hebben hiervoor een functie ontwikkeld die dit automatisch doet. 
 

Omzetting beschrijving van myTurn naar Lend Engine: 
1. Ga naar deze google sheet 
2. Plak je myTurn omschrijvingen in de eerste kolom 
3. Wacht even tot de omgevormde tekst berekend wordt in kolom B. 
4. Kopieer de omgevormde tekst met dezelfde inhoud uit de tweede kolom 
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5. De derde kolom kleurt rood indien de tekst langer dan 1000 tekens is en door Lend Engine 
niet volledig zal bijgehouden worden. Zo weet je welke omschrijvingen je nadien best kan 
inkorten.  

 
Voor de meeste gevallen zal deze code volstaan. Voor de volledigheid vind je hier een overzicht van                 
de stappen die de code uitvoert: 

1.   Verwijder html tags <p> en </p> 
2.   Verwijder html tags <span> en </span> 
3.   Verwijder html tags <em> en </em> 
4.   Verwijder html tags <li> en </li> en spaties die ervoor komen 
5.   Verwijder html tag <ul> en de nieuwe regel die ervoor komt 
6.   Verwijder html tag </ul>  
7.   Vervang links naar myTurn met de titel van de link  
8.   Vervang andere links door “titel: url” 
9.   Vervang nieuwe regels door <br> 

 
Mocht je aanpassing willen doen aan de code kan dit in de google sheet via extra > script editor. 

Gegevens opladen 
Als je gegevens gestructureerd zijn op de manier zoals hierboven is beschreven, kan je deze               
importeren in Lend Engine.  

1. Selecteer en kopieer je gegevens in je spreadsheet.

 
2. Ga in Lend Engine, naar item, bulk update 
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3. Plak je gegevens in het veld

 
4. Als je wilt dat nieuwe artikelen aangemaakt worden, selecteer dan het vinkje onderaan naast 

‘Create new items where code is not found’. Selecteer het vinkje niet als je enkel bestaande 
velden wilt updaten. 

5. Druk op de ‘importeer’ knop. 
 
Vervolgens krijg je een bevestiging dat deze artikelen nu ofwel aangemaakt zijn, ofwel aangepast zijn,               
afhankelijk van jouw situatie. Je kan de artikelen nu bekijken om te zien of de import goed gelukt is. 
 

Velden manueel invullen 
Enkele velden kunnen we niet in bulk aanvullen. We overlopen hoe we deze efficiënt manueel kunnen                
invullen. 

Afbeeldingen 
Elke afbeelding van een artikel die je wilt uploaden moet je eerst op je schijf verzamelen. Indien de                  
bestanden reeds in een ander platform zitten, moet je ze eerst downloaden.  

Afbeeldingen downloaden  
Om afbeeldingen automatisch down te loaden, vertrekken we van een .csv bestand met twee              
kolommen. In de eerste kolom verwachten we de code van het artikel, en in de tweede kolom de                  
bijhorende link naar de afbeelding.  
 
Als je myTurn gebruikt, kan je volgende stappen volgen om dit csv bestand te verkrijgen: 

● In myTurn, ga naar Inventory, dan Export 
● Selecteer export for reporting / viewing 
● Exporteer enkel item ID en Image en download als csv 
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● Open het bestand in een tekstverwerker 
● Verwijder de eerste lijn met de hoofding 

 
Als we zo een csv bestand hebben, kunnen we al deze foto’s automatisch downloaden met een 
scriptje. Volg deze stappen op mac of linux: 

● open een tekstverwerker en maak een nieuw bestand 
● kopieer volgende tekst naar het bestand (pas de paden aan waar nodig) 

file="/inventory.csv" 

while IFS="," read -r id url 

do 

        echo "curl $url -o toolimages/$id.jpg" | tr -d '"' 

        eval "curl $url -o toolimages/$id.jpg" | tr -d '"' 

done <"$file" 
● sla het bestand op als .sh, bvb downloadimages.sh 
● open een terminal en maak het script uitvoerbaar door het volgende in te geven chmod +x 

downloadimages.sh 

● voer het script uit in je terminal: ./downloadimages.sh 
 
Alle foto’s worden nu gedownload naar de folder toolimages. Ter info, de functies in het scriptje doen 
het volgende 

● while IFS="," read -r id url leest elke lijn van het bestand in en slaat het deel voor 
de komma op in id en het deel na de komma in url 

● curl $url -o nieuwbestand.jpg downloadt een bestand $url en slaat het op als 
nieuwbestand.jpg 
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● tr -d '"' verwijdert aanhalingtekens, aangezien in het geëxporteerde bestand elke string 
begint en eindigt met een aanhalingsteken. 

 

Foto’s uploaden in Lend Engine 
 
Nu we de foto’s op onze harde schijf hebben, kunnen we ze een voor een uploaden in Lend Engine.                   
Hiervoor open je het artikel, en sleep je de foto naar de grijze rechthoek. Als je dit gefocust duurt kan                    
je 20 afbeeldingen toevoegen op 10 minuten. 
 

 

Bijlagen 
 
Je kan het stappenplan voor de foto’s ook volgen om alle bijlagen te downloaden, en ze een voor een                   
te uploaden. Kies hiervoor de attachment bij het exporteren uit myTurn en sla het op als pdf bestand                  
met het script. 
 

Locaties 
Omdat de aanpak van Lend Engine verschilt van andere uitleensoftware betreffende locaties, lichten             
we dit nog even toe.  
 
In Lend Engine vertegenwoordigt een locatie een functie. Een artikel kan in stock zijn, in onderhoud,                
gestolen, uitgeleend, of nog een hoop andere locaties die je zelf kan aanmaken. Deze locaties kan je                 
niet instellen via the bulk update functie, maar wel op twee andere manieren: 

● Je kan individueel elk artikel openen en deze verhuizen naar de juiste locatie. 
● Je kan in browse modus alle artikelen met dezelfde locatie selecteren en voor alle              

geselecteerde artikelen een locatie toewijzen. 
 
In andere systemen wordt een locatie gezien als een fysieke plaats, zoals het schap of een kast waar                  
het artikel staat. In dat geval verandert de locatie niet, een artikel gaat terug naar dezelfde locatie na                  
een uitlening. Als je een zulke locatie wilt gebruiken in Lend Engine, moet je een custom field                 
aanmaken. Dit doe je in settings, en dan item fields. Dit veld moet je dan voor elk artikel afzonderlijk                   
invullen.  
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Tijdsinschatting 
Alle artikelen inladen in Lend Engine kan een serieuze taak zijn. De trucjes in deze handleiding om                 
een html beschrijving automatisch om te zetten en foto’s automatisch te downloaden, levert een              
serieuze tijdswinst op. Maar vooral de velden die manueel moeten ingevuld worden blijven             
tijdsintensief, zoals het uploaden van foto’s. Een schatting van hoeveel werk dit is, vind je in                
onderstaande tabel. 
 

Stap  Tijdsinschatting Overzetten 100 artikelen Overzetten 500 artikelen 

Data verzamelen en 
batch update 

60 min 60 min 60 min 

Afbeeldingen Download: 30 minuten 
Upload: 30 sec / artikel 

80 min 280 min 

Bijlagen (niet elk 
artikel heeft een 
bijlage) 

Download: 10 minuten 
Upload: 30 sec / bijlage 

15 min 30 min 

Totaal  155 min ≈ 2,5 uur 370 min ≈ 6 uur 

 
 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze handleiding is een initiatief van Repair&Share, in het kader van het project WeShareIT. 
WeShareIT wordt gesteund door Be Planet en de Koning Boudewijnstichting. 
 
Contactgegevens: 
 
Repair&Share 
info@repairshare.be 
www.repairshare.be 
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