Wise Digitale Infrastructuur (WDI) –
Méér dan alleen een publieksinterface
Eén omgeving
U wilt uw online dienstverlening optimaal aanbieden aan uw bezoekers. Dan kiest u niet
alleen voor een publieksinterface; u bepaalt ook welke mogelijkheden er worden
gepresenteerd – en op welke manier. Zou het niet mooi zijn als al die diensten gewoon
zouden samenwerken binnen één omgeving?

Volledig geïntegreerd
Met de Wise Digitale Infrastructuur, de WDI, kiest u geen product op zich. De WDI is de
kapstok voor alle onderdelen van de uitgebreide Wise-familie. Hiertoe behoren o.a.
▪ bicatWise ▪ schoolWise ▪ de Wisecat+ ▪ ticketWise ▪ theaterWise ▪ Betaalfuncties met
een geïntegreerd winkelmandje ▪ de Bibliotheek Wise app ▪ de Wise Infozuil (Plus) ▪ de
Marketingmodule (Plus), etc.
Al deze onderdelen vormen tesamen een
volledig geïntegreerde omgeving die altijd
en overal beschikbaar is.
Uw bezoekers zullen echter niet merken dat
op de achtergrond verschillende onderdelen
met elkaar samenwerken. Gebruiksgemak is
heel belangrijk; bij het ontwikkelen van onze
producten houden wij hier rekening mee. De
online bezoeker laten wij daarom gebruikmaken van één hoofdingang: een consistente en
herkenbare publieksinterface waar hij maar één keer hoeft in te loggen. Daarna zijn alle WDIonderdelen en Mijn Menu-functionaliteiten direct te gebruiken.
Specifiek gebruik wordt door de WDI herkend. De informatie die dit oplevert, kunt u weer
voor uw marketingdoeleinden inzetten.
Neem nu de Wise Website van de Bibliotheek Haarlemmermeer. Deze website met de
Wisecat+ en het gebruik van werelden is begin oktober 2014 in gebruik genomen. De
Bibliotheek Haarlemmermeer is hiermee volledig aangesloten op de WDI!

Profiteren van nieuwe ontwikkelingen
De WDI opereert, samen met het CMS dat wordt gebruikt, in principe platformonafhankelijk,
Zo'n eigen webomgeving heeft grote voordelen. Als organisatie heeft u dan alle keuzes én de
aansturing zelf in de hand.
Dit biedt de mogelijkheid om optimaal
gebruik te maken van alle functionaliteiten uit
de complete Wise-familie. Ook alle landelijke
diensten kunnen, binnen de mogelijkheden
van de beschikbare api's, worden ontsloten.
Wat dit inhoudt voor de toekomst?
Uw website, en dus ook uw bibliotheekorganisatie, kunnen via de WDI volop
meeprofiteren van alle nieuwe ontwikkelingen. Verder biedt de WDI functionaliteit om samen
te werken met scholen en culturele organisaties (denk aan theaters, musea, etc.).

Kies een concept dat werkt
De onderdelen die binnen de WDI worden aangeboden hebben zich de afgelopen jaren
technisch en functioneel bewezen. Met de WDI kiest u voor een concept dat werkt.
Twijfelt u echter nog? Op onze site vindt u het document 'Keuze van de publieksinterface voor
Wise-bibliotheken – versie 2.0'. Dit document helpt u bij het maken van uw keuze.

Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Contactpersonen zijn
Emiel Poortman (emiel@bicat.com) en Rudie van der Weij (rudie@bicat.com). Verdere
gegevens vindt u onder aan deze flyer.

