Het Open Library concept
met open+
™

open ™

Uitgebreide openingstijden
Maak de openingsuren flexibel, afgestemd op de behoeften van
uw bezoekers. 's Morgens vroeg, 's avonds laat of in het weekend
staat met open+ een onafhankelijk functionerende bibliotheek
ter beschikking. Ook druk bezochte piekuren kunnen met open+
perfect worden opgevangen.

Hogere bezoekersaantallen & mediacirculatie

Kies voor een concept dat uw openingstijden
passend maakt

Niet alleen de werkende of studerende bevolking kan nu dankzij
de uitgebreide openingstijden de bibliotheek vaker bezoeken;
er worden ook nog eens nieuwe bezoekers aangetrokken. Uw
bestand en de gehele infrastructuur wordt zodoende intensiever
gebruikt en heeft een betere ROI.

open+ is een complete oplossing waarmee u uw bibliotheek goed functionerend en veilig kunt

Geoptimaliseerde maatschappelijke relevantie

afstand - steeds de controle over uw gehele inrichting.

openen. Ook als er geen personeel aanwezig is. De grootte en locatie van uw bibliotheek speelt
daarbij geen rol. Dankzij een centrale aansturing van het systeem houdt u - indien nodig ook op

Tegenwoordig worden er zeer uiteenlopende eisen aan een
bibliotheek gesteld. Met open+ is uw bibliotheek altijd een veilige
en aantrekkelijke plaats om te werken, leren, grasduinen of
gewoon om af te spreken.

Geïntensiveerde service
Medewerkers kunnen gericht servicewerkzaamheden of andere
taken op zich nemen, terwijl de ingangscontrole, de beveiliging,
het zelf lenen of inleverenzelfstandig functioneren.

Veiliggesteld voortbestaan
Moderne technologieën, efficiënte procedures en eigentijdse
bibliotheekservice zijn onder andere belangrijke factoren om
het image, de betekenis en reputatie van de bibliotheek te
verbeteren. Zodoende stelt u het voortbestaan van uw bibliotheek
en uw filialen op de lange termijn veilig.

"De bibliotheek aan de "Lister Platz" beschikt over een uiterst
moderne technische uitrusting. Om economisch te denken, is
het daarom ons doel om de inrichting voor ons publiek wat tijd
betreft maximaal toegankelijk te maken. "Met open+ kunnen
we ons serviceaanbod intensiveren en onze openingstijden met
een gelijkblijvend personeelsbestand uitbreiden."
Uwe Nietiedt
Sectorhoofd bedrijfsgerelateerde diensten
Stadsbibliotheek Hannover
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Een jarenlang beproefd concept
Het idee van de Open Libraries met open+ komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Toen in het jaar 2004 de
wens werd uitgesproken om service & openingstijden uit te breiden, voltrok zich de ontwikkeling van
de systeemoplossing en al gauw werd de eerste open+ installatie in Denemarken gevierd. Vandaag
de dag functioneren meer dan 50 procent van de bibliotheken in de Scandinavische landen als Open
Libraries.

Voor bibliotheken, moderne, leer- cultuur- en commicatieplaatsen, zijn flexibele openingstijden die
niet op kosten van het personeel gaan vandaag de dag absoluut noodzakelijk. Met open+ bouwt u
een duurzame oplossing, die de bezoekers ook onbemand een veilige, rustige en vertrouwde sfeer
biedt. Bibliotheken kunnen zich zodoende nogmaals als onmisbare maatschappelijke centra binnen
de gemeenschap vestigen.
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Een afgeronde complete oplossing.
Met open+ zijn alle apparaten en systeemcomponenten met elkaar verbonden. De gehele
oplossing, die natuurlijk ook met uw bibliotheeksysteem verbonden is, wordt op één werkplek
centraal gestuurd en bewaakt: veiligheidspoortjes, camera's, zelfuitleenstation, de deuropening,
luidsprekers voor mededelingen, de verlichting of in het algemeen het gebruik van alle aanwezige
technische uitrustingen in de bibliotheek.
Toegang op afstand is altijd mogelijk.

Eenvoudig inloggen

Optische bewaking

Praktisch tijdschema

Een functionele inlogterminal bij
de ingang van de bibliotheek
opent op open+-tijden de deur
naar de bibliotheek voor elke
geregistreerde
gebruikers
op
open+-tijden. De bibliotheekkaart
in combinatie met een PIN dient
voor een eenduidige identificatie
in het bibliotheeksysteem. Op
verzoek kan de toestemming tot
toegang voor diverse gebruikers
gereglementeerd en in het systeem
worden opgeslagen. Er worden
barcode-, RFID- of Mifare-kaarten
geaccepteerd. Op het LCDbeeldscherm
kunnen
handige
tips & tijden overzichtelijk worden
gecommuniceerd.

Een moderne camerabewaking
garandeert uw gebruikers tijden
de onbemande tijden een gevoel
van extra veiligheid. Foto's en
filmopnamen
documenteren
bewegingen zowel binnen als ook in
het ingangsbereik; op verzoek zelfs
in relevante buitenbereiken van de
bibliotheek.

Een helder vormgegeven overzicht
van de tijden geeft u een perfect
overzicht en vergemakkelijkt het
beheren van de afzonderlijke tijden.
Daarbij definieert u, of en wanneer
open+ uren, een normaal gebruik
met personeel of dat de bibliotheek
helemaal gesloten is. Met slechts
enkele kliks kunt u de instellingen
aanpassen. Het tijdschema regelt
overeenkomstig automatisch de
bedrijfsmodus van de bibliotheek.
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Mededelingen
luidsprekers

via

de

Met behulp van mededelingen via
de luidsprekers zijn uw gebruikers
altijd automatisch op de hoogte. U
kunt de mededelingen zelfstandig
opnemen en helemaal naar
behoefte het tijdstip ervan bepalen
en over de naderende sluiting
of omschakeling naar open+
informeren.

Energiebeheer

Centrale aansturing

De gehele infrastructuur kan via
open+ energiebewust en centraal
geregeld worden: Niet alleen de
zelfuitleenstations, poortjes of PC's
worden automatisch uitgeschakeld,
ook het gebruik van alle andere
elektronische
apparaten
en
installaties, zoals de verlichting, de
alarminstallatie, kopieerapparaten,
openbaar toegankelijke PC's, etc.
worden met het sluiten beëindigd.
Zodoende is ervoor gezorgd dat 's
nacht echt elke afzonderlijke lamp
en elk apparaat uitgeschakeld is,
zonder dat het personeel een laatste
controleronde hoeft te maken.

Aangezien het gehele systeem
centraal op één PC wordt geregeld,
is het beheer doodeenvoudig
en comfortabel. De toegang
tot
de
zelfservicestations,
tot
diverse analyses en statistieken
of
tot
opnamen
uit
de
camerabewaking is met enkele
kliks direct vanaf de werkplek
mogelijk. Een veilige verbinding
met het bibliotheeksysteem of met
oplossingen van externe aanbieders
kan zonder problemen worden
ingericht.
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Succes over de hele linie
Peterborough telt tot de snelst groeiende steden in Groot-Brittannië. De City Council
Bibliotheekgroep, die door de onafhankelijke, het algemeen nut beogende organisatie Vivacity
wordt beheerd, omvat op dit moment tien bibliotheken en een boekenbus, die haltes in het
centrum en omgeving aandoet.
Toen de bibliotheekgroep met bezuinigingen werd geconfronteerd, kon de groep met de
introductie van open+ het sluiten van afzonderlijke bibliotheken voorkomen. Bovendien kon het
gehele gebruik van de bibliotheek niet alleen in stand gehouden worden, maar zelfs uitgebreid
worden. Dankzij vrijgekomen personeelscapaciteiten beleefde de klantenservice een op de
doelgroep afgestemde optimalisering.

"Met open+ kunnen wij het voortbestaan van alle negen
filialen veiligstellen en ons serviceaanbod voor de komende
vijf tot tien jaar op de toekomst georiënteerd uitbreiden.
Bovendien hebben wij onze openingstijden op alle locaties
met bijna 50 procent uitgebreid."
Lisa Roberts, Strategic Client Manager
Culture and Leisure, Peterborough City Council, UK
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Zo werkt het
bibliotheca biedt u met open+ een uniek zorgeloos rondompakket. Samen met u werken wij een
optimale oplossing uit: op uw behoeften afgestemd en duurzaam voor de toekomst. Wij nemen
de complete installatie van de open+ hard- en software inclusief configuratie, systeemonderhoud
& individuele aanpassingen op ons. Zo blijven de inspanningen om het systeem probleemloos te
gebruiken voor u minimaal. Daarvoor komen van ons regelmatige updates, service & onderhoud.
Met open+ bespaart u tijd en geld.

Moeten we concreter worden?
Neem contact op!

Over bibliotheca
De producten van bibliotheca verhogen in het belang van de gebruikers en medewerkers de
efficiëntie van de bibliotheekprocessen, maken een concentratie op centrale taken en het
uitbreiden van het interne serviceaanbod mogelijk. Zoals bedoeld met verbonden – interactief
– innovatief heeft de professionele samenwerking met bibliotheken, het partnerschap met
betrouwbare dealers en de op de toekomst georiënteerde compatibiliteit van de producten
voor ons de hoogste prioriteit.

Wij tellen bibliotheken in meer dan 70 landen tot onze klanten. Met meer dan 30.000 installaties
bieden wij een onvergelijkbare projectervaring en een diepgaand projectbeheer.
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Lees onze ...
brochure over de gehele portfolio
quickConnect™ brochure
selfCheck™ 1000 brochure
cloudLibrary™ brochure

11

open ™

www.bibliotheca.com/open+
info-nl@bibliotheca.com
info-be@bibliotheca.com
facebook.com/smartlibrariesNL.BE
twitter.com/smartlibraries
linkedin.com/company/bibliotheca
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