Meråpent bibliotek / Døgnbiblioteket

ü Ubemannet
ü Sikret
ü Selvbetjent
ü Intelligent
ü Overvåket

Åpent bibliotek, Meråpent bibliotek og Døgnbiblioteket er tre betegnelser på samme løsning
som vi tilbyr biblioteket for å gi publikum tilgang til biblioteket utover bemannet åpningstid.
Vi har satt fokus på fem hovedelementer – Ubemannet, Sikret, Selvbetjent, Overvåket og

Intelligent – og ut fra disse elementer har vi funnet frem til løsningene som vi tilbyr under
produktserien Åpent bibliotek.
Vårt konsept bygger på fire hovedfunksjoner som består av Adgangskontroll, Tyverisikring,
Selvbetjening og Overvåkning. Funksjonene er koblet sammen i programvaren TagVision

Library Manager, som er utviklet av vår samarbeidspartner Tag-Vision A/S, og er levert i det
danske bibliotekmarkedet siden 2011 og i det norske markedet fra 2013.
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TagVision Library Manager er kjernen i løsningen og sørger for at man enkelt kan kontrollere
og styre funksjonene i biblioteket / filialer. Library Manager kan benyttes i et

webgrensesnitt, hvor biblioteket får alle opplysninger om alarmer, statistikk, besøkende og
styring av det åpne biblioteket med blant annet åpningstider, lys og avspilling av innleste
beskjeder.
Innloggingsenheten (vist på bildet) kan lese fysiske lånekort, men også strekkoder lagret

som bilder på mobiltelefoner. Mange lånerne vil sette pris på at de slipper å ha med et eget
fysisk kort for å kunne besøke biblioteket.
Vi har derfor plassert skanneren av strekkoder i underkant av pinkode-tastaturet, slik at det
er enkelt å holde lånekortet eller telefonskjermen i lesestrålen til skanneren.
Skjermen på innloggingspanelet angir: «Før kort under den røde strålen».
Se også brosjyren «Døgnbiblioteket».

Bildene er fra Arendal bibliotek
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