Den fælles app
BIBLIOTEKET

Hvilke muligheder giver
app’en brugerne?
Brugerne får med app’en nem og enkel adgang til bibliotekets
kernefunktioner på deres telefon eller tablet.
Brugeren kan med app’en let og enkelt søge og reservere
materialer, finde arrangementer og åbningstider på det lokale
bibliotek og få besked via push-notifikationer, når et materiale
eksempelvis er klar til afhentning eller skal afleveres/fornys.

Find mere information om, hvad app’en kan her.

Hvordan ser app’en ud og
hvilket indhold bliver vist?
I kan tilpasse app’en med jeres eget logo og farve.
App’en indeholder en række standardkarruseller, der automatisk opdateres med de nyeste resultater fra søgninger i
materialebestanden.
I kan vælge at tilføje jeres egne karruseller fra DBB CMS.
App’en viser kun materiale fra jeres lokale materialebeholdning.
App’en henter information om åbningstider, nyheder og events
direkte fra DDB CMS. De biblioteker, som ikke har DDB CMS,
kan manuelt indtaste åbningstider, men må for nu enten undvære nyheder og events eller få deres udviklere til at lave en
tilsvarende løsning som på DDB CMS.

Find information om opsætning af app’en til jeres bibliotek her.
Læs om, hvordan app’en integrerer med diverse services her.

Hvordan fortæller I
brugerne om jeres nye
app?
Vi har samlet forskelligt markedsføringsmateriale,
som I kan bruge til at formidle app’en til jeres brugere.
Materialet består bl.a. af videoer, billedmateriale og
nyhedstekst til hjemmesiden.

Find materialet her.

Hvordan udvikler vi
app’en?
DDB’s styre- og koordinationsgruppe har vedtaget en vision og
handleplan for det sammenhængende bibliotek, der skal danne
ramme om arbejdet med DDB CMS og den fælles app Biblioteket de næste tre år (2018-2021). I realisering af visionen vil
I bl.a. få mulighed for at byde ind i reference- og testgrupper
knyttet til enkelte udviklingsinitiativer.
I har ligeledes mulighed for at byde ind med udviklingsideer
gennem DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader. Der har
været ansøgningsfrist for puljen i år, men I har mulighed for at
søge igen til næste år.

Læs mere om Det sammenhægende bibliotek her
Læs mere om puljen for fælles brugergrænseflader her

Hvad sker der nu?
Inden sommerferien forventer vi at alle interesserede biblioteker er koblet på app’en
Efter sommerferien vil I få adgang til platformen
LibryLog, hvor I bl.a. har overblik over notifikationer.
Vi arbejder på at få implementeret analyseværktøjet Webtrekk i app’en. Vi holder jer opdateret
med udviklingen.
Den 12. og 18. september afholder vi informationsdage i henholdvis København og Horsens, hvor
I kan få en grundig præsentation af app’en og
høre om processen for nye udviklingstiltag.

Følg med
På Libry Guide kan I finde al information om app’en samlet ét sted.
Guiden opdateres løbende. Besøg guiden her.
Følg DDB’s nyhedsbrev, hvor vi løbende orienterer om udviklingen
af app’en. Tilmeld jer her.
Følg Redias nyhedsbrev ”Biblioteket App”. Redia er leverandør, og
sender løbende tekniske servicemeddelelser til de biblioteker, der
er på app’en. Tilmeld jer her ved at vælge ’Biblioteket app’.

