
Met een universeel subdomein onder Bibliotheekportal.nl kunt u
snel al uw data eenvoudig en effectief aanbieden tegen een betaalbaar tarief.

In één klap heeft u daarmee een eigen internet- en intranetsite met een duidelijke URL:
uwinstelling.bibliotheekportal.nl

uw collectie online

zorgeloos



Alles in één

Betaalbaar
Met de universele vormgeving en werking besparen we op de ontwikkelingskosten en kunnen we u deze betaalbare
oplossing blijven aanbieden, ongeacht de omvang van uw collectie. Daarom is Bibliotheekportal ook een oplossing voor
kleine bibliotheken.

Flexibel inzetbaar
Met Bibliotheekportal heeft u in een handomdraai een doeltreffende internet- en intranetsite.
De zoekmogelijkheden en resultaten van Bibliotheekportal zijn echter ook eenvoudig in te passen in een bestaande
intranetomgeving.

Binnen 24 uur online
Binnen een dagdeel kan uw subdomein online worden gezet.
Als u de data al hebt voorbewerkt en de kopafbeelding paraat hebt, kunt u uw splinternieuwe website al in korte tijd
aanbieden aan uw gebruikers.

Stabiliteit en goede service
Eigen noodstroomvoorzieningen en back-up servers garanderen een stabiele toegang tot uw gegevens.
We zijn er echter als de kippen bij als het onverhoopt toch mocht stagneren.

Gemakkelijk beheer
Met de zogenaamde admin-account kunt u alles gemakkelijk actualiseren.
Naast de inhoud van uw online catalogus kunt u contactgegevens, mededelingen en starttekst tonen.
Aanpassing van deze HTML-bestanden is helemaal niet zo moeilijk. Zonodig geven we ondersteuning.

Extra software niet nodig
Bibliotheekportal wordt gevoed met data vanuit uw bibliotheekprogramma. Deze gegevens moeten worden verzonden.
Een FTP-client is daarvoor niet nodig. Alle dataverkeer van en naar Bibliotheekportal loopt via uw webbrowser.
Dat gaat snel: In nog geen 8 seconden stuurt u 12000 titelbeschrijvingen naar de server.

Gebruikersvriendelijk
Met de keuzeknoppen halen uw gebruikers snel informatie op uit uw catalogus.
We zijn echter nog niet tevreden: Uiteindelijk moeten specialisten alle relevante zaken op hun vakgebied met twee
muisklikken kunnen ophalen!

Eenvoudig instelbaar
De keuzeknoppen naar e-books, tijdschriften, richtlijnen en publicaties verwijzen standaard naar automatische
zoekacties in uw catalogus. Maar u kunt ze ook laten doorschakelen naar andere bronnen, bijvoorbeeld
Ebsco’s A tot Z lijst of de de e-bookslijst van CCZ-online.

Gebruikersstatistieken
Bibliotheekportal biedt een uitstekend beeld van wat uw gebruikers doen.
Een uitgebreid actueel overzicht van bezoeken, zoekacties, dataverkeer, datums en tijden is altijd beschikbaar.

Voordelen
van Bibliotheekportal

In Bibliotheekportal legt u niet alleen uw fysieke collectie vast. Ook databanken, tijdschriften en favoriete links met alle
bijbehorende URL's kunnen worden opgenomen. Op basis van materiaalsoort, rubriek en sorteerveld toont
Bibliotheekportal de resultaten, compleet met bijbehorend icoontje.



Collega's online
Op http://www.bibliotheekportal.nl kunt u doorklikken naar de nu
deelnemende instellingen.
Maak kennis met de universele interface van Bibliotheekportal!

Alle icoontjes op een rij

artikelen

beeld & geluid

boeken

brochures

cd-roms

databanken

ebooks

infomappen

internetadressen

lesmateriaal

presentaties

proefschriften

rapporten

richtlijnen

scripties

tijdschriften



Draaijer IT
DIT RetroVisie

d a t a b a s e - o n t w i k k e l i n g

Maurice Draaijer

telefoon: 06 5192 9693

e-mail: maurice@dit.nl

Jan van Trier

telefoon: 06 2035 2408

e-mail: info@retrovisie.nl

Bibliotheekportal kan nog beter
Verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom. Van u als professional mogen we dat ook verwachten.
Daarom zouden we graag zien dat de aangesloten instellingen een gebruikersraad gaan vormen.
Het gemak voor de eindgebruiker staat daarbij centraal.

Interesse?
Vraag vrijblijvend een offerte. Indien gewenst geven we ter plaatse een demonstratie.

Een blik achter de schermen....
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