cloudLibrary™ iOS-balielicentie
bereik nieuwe gebruikers met de externe digitale balies
De cloudLibrary™ iOS-balielicentie moedigt bibliotheken aan om buiten hun fysieke bibliotheekvestigingen
om in contact te komen met de lokale gemeenschap. Gekoppeld aan de digitale klantregistratie stelt deze
unieke toegang tot cloudLibrary™ bibliotheken in staat om nieuwe gebruikers aan te trekken en hun digitale
collectie actief te promoten bij bestaande gebruikers binnen de gemeenschap.
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Specificaties: cloudLibrary™ iOS-balielicentie
iOS-specificatie

cloudLibrary iOS-applicatie | Versie 3.2.6 of hoger
Moet op de iPad worden geïnstalleerd die als balie gaat fungeren

Wifi-verbinding

Er moet een goede en betrouwbare wifi-verbinding aanwezig zijn
Aanbevolen downloadsnelheid: 1.5 Mbps

Configuratie van de
licentie

De bibliotheek moet in het bezit zijn van de cloudLibrary iOS-balielicentie.
De licentie moet worden geconfigureerd door iemand van het cloudLibrary-supportteam.

ILS

Er is een compatibel ILS nodig. Bruikbaar met de meeste versies van SirsiDynix en Polaris.

Aanbevelingen voor de
balie

Armodilo Display Solutions http://armodilo.com/products/aura/aura/
iPadKiosks.com (ADA-compatibel): http://bit.ly/2oaJOAG

Hoewel we er alles aan doen om te waarborgen dat de informatie
bij uitgifte correct is, is het mogelijk dat specificaties en functies in de
loop der tijd kunnen veranderen. bibliotheca geeft dan ook geen
verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of juistheid
van de informatie in dit document.
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