


         
	 	 	 	 	 	 	 	 							–	Det	tilgjengelige	bibliotek

Fleksible	åpningstider	og	bedre	bibliotektjenester!
Bibliotek Pluss har løsning for adgangskontroll som gjør at biblioteket kan utvide sine åpningstider 
uten ekstra personale. Biblioteket kan derved tilpasses brukernes behov. 

Bibliotek Pluss er for både store og små bibliotek. Med ulike moduler for RFID, selvbetjening og  
adgangskontroll kan løsningen tilpasses alle bibliotek. 

Bibliotek Pluss omfatter rådgivning i innredning og hyllemerking. Ubetjente bibliotek stiller spesielt 
store krav til skilting og andre informasjonsbærere.

Bibliotek Pluss kan styre lys, alarm, PC-er, dørlåser, videokameraer, meldinger over høyttaler og en 
mengde andre nyttige tjenester.

Bibliotek Pluss er et konsept som består av alt fra enkle verktøy til komplekse løsninger for større 
bibliotek. Små filialer og bibliotek trenger kanskje bare enkel adgangskontroll for å nå brukere som 
ikke har anledning til å besøke biblioteket i normale åpningstider. Litt større bibliotek har kanskje 
behov for å bygge om sine lokaler og tilpasse innredning, utstillinger og selvbetjeningsutstyr til  
utvidede åpningstider.

Bibliotek Pluss er langt mer enn en adgangsløsning til biblioteket utenom ordinær åpningstid. 
Bibliotek Pluss er en total løsning for å gjøre hele biblioteket og alle bibliotekets tjenester mer 
tilgjengelige for alle brukere når de selv ønsker det. Dette omfatter også formidlingsløsninger, både i 
bibliotekets rom og på internett.
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Et	“åpent”	bibliotek	kan	være:
•		Låssystemer
•		Adgangskontroll

...med	Bibliotek	Pluss	kan	du	også	få:
•		RFID
•		Selvbetjening
•		Informasjonstavler
•		Låssystemer
•		IT-integrasjon
•		E-kart
•		Rådgivning
•		Hyllemerking
•		Adgangskontroll

•		Veivisere
•		Sikkerhet
•		Markedsføring
•		Statistikk
•		Løpesedler
•		Plakater
•		Styring	av	lys
•		Innspilte	Audiobeskjeder

•		Alarm
•		Innredning
•		Fysisk	sikring
•		Assistanse
•		Chat-tjeneste
•		Videoovervåking
•		Info	om	arrangementer

Framtiden	skapes	i	Sarpsborg
 
Sarpsborg bibliotek har inngått et samarbeid med Bibliotekenes Hus 
om utvikling av morgendagens bibliotek. «Vi lever i en verden preget av 
raskere og raskere utvikling», sier Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg. 
«Biblioteket må utvikle sine produkter og tjenester for å møte behovene 
fra publikum» fortsetter hun.

Selvbetjening er bare en liten del av det hele. Hele samlingen skal merkes 
om med radiobrikker som vil gjøre det enklere for brukerne å finne fram 
til og låne bøker. Publikum vil etter hvert få tilgang til biblioteket også 
utenom normale åpningstider. Dette stiller store krav til sikkerhet,  
merking av bøker og hyller samt god informasjon om bibliotekets tilbud. 

«Vi valgte Bibliotekenes Hus fordi de har alle produkter, tjenester og  
løsninger vi her ser på» sier Anette Kure. «Bibliotekenes Hus har  
kompetanse på alt vi har behov for i arbeidet med å utvikle framtidens 
bibliotek i Sarpsborg».

Administrerende direktør i Biblioteksentralen, Børge Hofset sier:  
«Sarpsborg bibliotek er den ideelle samarbeidspartneren vår for utvikling 
av fremtidige løsninger. De har klare tanker og idéer om hvilke mål de 
ønsker å nå, og hvilken rolle et bibliotek skal ha i et moderne informasjonssamfunn».

«Samarbeidet med Bibliotekenes Hus blir første byggestein i Nye Sarpsborg bibliotek, som påbegynnes rett 
etter 1000-årsjubileet» sier Anette Kure. «Når det står klart, skal vi ha Norges mest moderne og framtids-
rettede bibliotek her i Sarpsborg»



Bibliotekenes	Hus
Malerhaugveien 20
0661 Oslo
Telefon: 22 08 34 00
bibliotekpluss@bibsent.no
http://www.bibliotekeneshus.no

Kjetil	Hillestad
Administrerende direktør
Bibliotekenes IT-senter AS
 
kjetil.hillestad@bibits.no
22 08 98 30
92 26 30 56

Paal	Bjurstedt
Administrerende direktør
BS Eurobib AS 

Paal.Bjurstedt@bseurobib.no 
22 08 98 09
90 94 70 35

Jorunn	Wold
Salgs- og markedsdirektør
Biblioteksentralen SA

jorunn.wold@bibsent.no
22 08 34 92
91 64 63 43

Kontakt	oss
Er du på utkikk etter et konsept som gir: Bedre bibliotketjenester, utvidet og fleksibel åpningstid, tydeligere 
formidling og større grad av selvbetjening? Vi tar gjerne en prat med deg! 

Hanne	Abrahamsen
Kundeservice
Biblioteksentralen SA

haa@bibsent.no
22 08 34 00

		Utvide	bibliotekets	åpningstider

		Gi	bedre	formidling	og	få	mer	tid	til	publikumskontakt

		Dra	nytte	av	RFID-merking	og	innføre	selvbetjening

		Få	råd	om	innredning	og	gode	planløsninger

		Bedre	sikkerheten	og	øke	arbeidsgleden

		Gi	publikum	en	bedre	opplevelse

Kort	sagt:	Gjøre	biblioteket	mer	tilgjengelig	for	alle.

Med kan du:
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