voor een professionele mediatheek
Wat is mediatheekWise
MediatheekWise past uitstekend binnen het concept van de Bibliotheek op school – voortgezet
onderwijs. MediatheekWise is bedoeld voor schoolmediatheken in het VO en is onderdeel van
de service van een bibliotheek. Het gaat om een geavanceerde webcatalogus én om robuuste
uitleen- en mediabeheersoftware. De verspreiding van mediatheekWise gaat via het "saas"model: software-as-a-service. Een school hoeft zelf niets te installeren of aan systeembeheer
te doen, alles verloopt via de server van de bibliotheek.

Geavanceerde webcatalogus
Met de Wisecat+ techniek kan er razendsnel 24/7 gezocht worden:
− in fysieke en digitale bronnenverzamelingen
− in de eigen schoolmediatheek, de lokale bibliotheek en regionale/landelijke collecties
− met veel filtermogelijkheiden
Optioneel: koppeling met de eigen Aura-catalogus; eigen lokale/regionale bronnen

Samenwerking school en bibliotheek
Scholen en bibliotheken kunnen elkaar versterken door samen te werken. Hier is
mediatheekWise bij uitstek voor gemaakt. Er zijn verschillende samenwerkingsmodellen
mogelijk binnen mediatheekWise, zoals een mediatheek op één school, een mediatheek voor
meerdere scholen of een bibliotheek- mediatheekcombinatie.
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Desgewenst – afhankelijk van de afspraken – zijn alle leerlingen ook lid van de bibliotheek. In
dat geval kunnen leerlingen vanuit mediatheekWise ook altijd materialen reserveren bij de
bibliotheek. Bibliotheek en school spreken dan ook af waar de gereserveerde materialen
worden uitgeleend: in de mediatheek of in de bibliotheek.

MediatheekWise maakt deel uit van Wise
Binnen mediatheekWise staat de Wise database van de bibliotheekorganisatie centraal. Dit
bibliotheeksysteem beschikt over de titels/exemplaren en de klantgegevens.
Een school krijgt de beschikking over een
eigen mediatheek-portal voor
leerlingen/docenten. Deze portal staat in
verbinding met het Wise-systeem van de
bibliotheek.
Voor de uitleen en het beheer maken
scholen gebruik van een variant op de
bicatWise baliesoftware van
bibliotheken. Behalve uitlenen kunnen
scholen ook o.a. zelf exemplaren
koppelen, rug-etiketten en barcodes
(exemplaren en leners) printen. Als extra
optie is er zelfbediening mogelijk.

Pluspunten van mediatheekWise
−
−
−
−
−
−

Samenwerking school en bibliotheek
Portal met geavanceerde webcatalogus met uitgebreide filtermogelijkheden
Extra digitale content voor VO wordt meegeleverd, naast de NBC+
Thematisch zoeken
Reviews, ratings, taggen en titellijsten delen met medeleerlingen
Uitstekende en beproefde uitleen- en mediabeheersoftware

Voorwaarden voor mediatheekWise
−

Een school dient ieder jaar een bijgewerkt leerlingenbestand aan te leveren vanuit de
administratie van de onderwijsinstelling. Dit gebeurt via een beveiligde upload naar de
(beveiligde) bibliotheekserver. Het leerlingbestand wordt door de bibliotheek
geïmporteerd waarna alle leerlingen lid zijn van hun mediatheek en desgewenst ook
van een bibliotheek. Bibliotheken maken daarbij zelf de keuze welk abonnement voor
dit type lener wordt ingesteld en bij welke vestiging. Tijdens het importproces wordt
ontdubbeld; een leerling zit in principe slechts één keer als 'poppetje' in het systeem.

−

De bibliotheek heeft de beschikking over de Wisecat+ techniek in het Wise-systeem

Meer informatie
Bekijk de mediatheekWise-demo bij HKA. Kijk op
www.bicat.com ‘productinformatie mediatheekWise’
voor de link en inloggegevens.
Contactpersonen bij OCLC | HKA
Yoop Butter
yoop.butter@oclc.org
Hennie Borstlap
hennie.borstlap@oclc.org
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