Interactieve eLibrarymodules
Hieronder staan de eLibrary-modules die H2
interactive samen met haar partners kan
leveren. De modules zijn voorbeelden; voor
maatwerk kunt u contact opnemen met H2
interactive. Bij alle modules wordt ervan

uitgegaan dat er WiFi ter plaatse is. Mocht
dit niet zo zijn, dan heeft H2 interactive hier
tegen extra kosten een oplossing voor. Voor
veel modules is bemensing en programmering
onder regie van de bibliotheek vereist.

E-books
Met de e-bookmodule worden e-books gepromoot in de eLibrary.

Een andere variant is een rubber grondplaat met daarop een

Er zijn verschillende varianten mogelijk. Zo is er een tafelmeubel waarop

’zonnebloemenveld’ van 9 staande RVS iPad-houders. De signing

twee of meer iPads in hufterproof RVS-behuizing zijn geplaatst. In de

wordt meegenomen in de lampenkap die boven de iPads hangt.

signing achter de tafel kan een afbeelding in de landelijke huisstijl

De iPads worden geconfigureerd in ’Single App-mode’ en op afstand

worden gekozen met daarop een QR-code die verwijst naar de

beheerd. Specifieke uitvoeringsvormen zijn in overleg mogelijk.

e-bookdienst van de bibliotheken: bibliotheek.nl/ebooks.

T1a

T1b

T1c

aanschaf

aanschaf

aanschaf

€ 3.400,-

€ 4.600,-

€ 11.700,-

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

€ 240,-

€ 360,-

€ 1.080,-

2 iPads • Configuratie • Aansl. remote •

3 iPads • Configuratie • Aansl. remote •

9 iPads • Configuratie • Aansl. remote •

iPadhouders • Kast • Signage

iPadhouders • Kast • Signage

iPadhouders • Bodemplaat •
Lampenkap • Signage

E-muziek of e-luisteren
Met de module e-muziek/e-luisteren worden digitale luisterboeken

telefoonaansluiting of hufterproof koptelefoon mogelijk. Content

en muziek gepromoot in de eLibrary. Als voorbeeld kan een enkele of

kan bestaan uit websites als bibliotheek.nl/muziek, emuziek.nl,

dubbele loveseat worden gekozen die leverbaar is in verschillende

muziekweb.nl en bibliotheek.nl/luisterboeken en de binnenkort

kleuren. In de bank zijn een of twee iPads in hufterproof RVS-behui-

te lanceren full-track app van Muziekweb. De iPads worden

zing opgenomen. Het geluid komt uit een ’soundshower’ boven de

geconfigureerd in ’Single App-mode’ en op afstand beheerd.

bank. Er is ook een oplossing met een publiekstoegankelijke kop-

T2a

T2b

T2c

aanschaf

aanschaf

aanschaf

€ 6.800,-

€ 6.800,-

€ 3.600,-

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

€ 240,-

€ 240,-

€ 120,-

Dubbele Bank • Soundshower • 2 iPads •

3 iPads • Configuratie • Aansl. remote •

9 iPads • Configuratie • Aansl. remote •

Aansl. remote • Configuratie • iPadhouders

iPadhouders • Kast • Signage

iPadhouders • Bodemplaat •
Lampenkap • Signage

Digitaal Themapunt (Globe4D)
Deze module toont digitale informatie op

Digitaal Themapunt
(e-kunst/Kunstuitleen)

Digitaal Themapunt
(SocialMediaCaster)

een bolvormig oppervlak met een rondom

Deze module bestaat uit een meubel met

SocialMediaCaster (Bibliotheekservice

gelegen draaischijf. Hiermee kunnen aan-

een 42” touchscreen waarmee digitale kunst

Fryslân) koppelt sociale media-inhoud aan

trekkelijke interactieve presentaties worden

op een interactieve manier kan worden

catalogussystemen. U biedt uw bezoekers

getoond van bijvoorbeeld geografische en

getoond dankzij de toepassing Kunstuitleen

en klanten hiermee een laagdrempelige,

cartografische gegevens. Maar ook specifie-

van App. De interactie vindt plaats met

geautomatiseerde sociale media-ervaring.

ke bibliotheektoepassingen zijn mogelijk:

touch-technologie of de bewegingssensor

De applicatie scant producten met RFID of

bijvoorbeeld een koppeling van plaatsen op

van de Microsoft Kinect en wordt gekoppeld

barcode (zoals bibliotheekboeken) en zoekt

de wereldbol met auteurs en boektitels op

met IDS (kunstuitleensoftware). Om andere

automatisch gerelateerde informatie op

de draaischijf. De content bestaat uit diverse

lokale kunstbronnen te ontsluiten is extra

sociale mediaplatforms. De resultaten

public domain-kaarten, bibliotheek-

softwareontwikkeling nodig. Specifieke

worden via een aanraakscherm aan de

specifieke content is in ontwikkeling. Hier-

uitvoeringswensen zijn in overleg mogelijk.

gebruiker getoond.

voor dient een jaarlijks abonnement te worden afgenomen. Kijk op www.globe4d.com

T4

voor voorbeelden van kaarttoepassingen.

T5

T3
aanschaf

aanschaf

aanschaf

€ 16.495,-

€ 4.900,-

€ 3.200,-

jaarlijks

42” touchscreen •kunstuitleentoepassing

42” touchscreen • Kast • Signage •

€ 1.000,-

incl. IDS-koppeling • Kast • Signage

aanschaf applicatie (excl. aansluiting
bibliotheeksysteem)

Globe 4D incl. externe beamer (voor
ophanging boven meubel) • Content •
Wrap • Lampenkap • Signage

Multitouch-toepassingen
Deze module bevat een aantal multitouch-varianten die zowel

4 puzzel: in te stellen afbeeldingen en moeilijkheidsgraad

verticaal kunnen worden opgesteld in een kast als horizontaal in

5 memory: een of meer levels. Paren, speeltijd etc. in te stellen

een tafelmodel. Onderdeel van de module is een basispakket met

6 screensaver

multitouch-toepassingen, die door de bibliotheek eenvoudig
aangepast kunnen worden. Het basispakket bestaat o.a. uit:

Het basispakket is eenvoudig uit te breiden met een Propakket

1 designer software: applicaties in eigen huisstijl

en Kidspakket. Vraag naar de mogelijkheden en prijzen.

2 gallery skin: multitouch-opstartscherm

Partner voor deze module is Collabo Media/Aduma Nederland

3 media library: foto’s, teksten en video laden in multitouch-omgeving

(o.a. multitouch-oplossingen in Bibliotheek Assen).

T6a

T6b

T6c

aanschaf

aanschaf

aanschaf

€ 8.400,-

€ 11.700,-

€ 17.700,-

46” multitouch-screen (117cm) Full HD •

46” multitouch-screen (117cm) Full HD •

60” multitouch-screen (153cm) Full HD

6-touch-integratie • PC met Windows 7 •

Gehard glas met antireflective coating •

• 20-touch integratie • Gehard glas met

Speakers • Basispakket • Kast • Signage

PC met Windows 7 • Speakers 2 x 30W

antireflective coating • PC met Windows

ingebouwd • Basispakket multitouch-

7 • Speakers 2 x 30W ingebouwd • Basis-

applicaties • Signage

pakket multitouch-applicaties • Signage

Narrowcasting

Werkplekken

Deze module bestaat uit een meubel

De Werkplekkenmodule bestaat uit meubels en iMacs waarmee werkplekken in de eLibrary

met een 42” touchscreen waarop een

kunnen worden vormgegeven. De grootte varieert van eenpersoonswerkplekken tot vijf-

narrowcastingtoepassing draait. Er kan

persoonswerkplekken tegen de wand of in de vrije ruimte. Voor bibliotheken die een eigen

informatie worden getoond over bijvoor-

ICT-beheer hebben, is deze module ook leverbaar zonder iMacs. Specifieke uitvoeringsvormen

beeld het programma van de bibliotheek,

in overleg. Print- en scanfaciliteiten kunnen optioneel meegenomen worden.

een volgende workshop, live streaming
van huidige activiteiten, streaming van

T9a

verhalen, evenementen etc. O.a. App en

T9b

Doklab bieden narrowcastingtoepassingen aan die compatibel zijn met dit
scherm. Specifieke uitvoeringswensen
zijn in overleg mogelijk.

T7

aanschaf

aanschaf

€ 1.200,-

€ 1.700,-

Tafel • 1 Poefje • excl. computers en

Tafel • 2 Poefjes • excl. computers en

configuratie

configuratie

aanschaf
€ 2.300,42” touchscreen • Kast Signage

T9c

(excl. software)

Digitale Boekenkast

T9d

aanschaf

aanschaf

€ 3.100,-

€ 4.100,-

De Digitale Boekenkastmodule bestaat
uit een meubel met een touchscreen erin

Tafel • 3 Poefjes • Lampenkap • Signage •

Tafel • 5 Poefjes • Lampenkap • Signage •

waarmee een digitale boekenkast wordt

excl. computers en configuratie

excl. computers en configuratie

weergegeven. In deze prijslijst is uitgegaan van de digitale etalage Rotunda van
NBD|Biblion. Hiermee kunnen eenvoudig
selecties van materialen worden getoond
die ook gereserveerd kunnen worden.
Specifieke uitvoeringswensen zijn in
overleg mogelijk.

T8

Selfservice
Ophalen & Terugbrengen

T10

De Selfservicemodule biedt een

aanschaf

plug&play-oplossing voor het uitlenen en

€ 3.600,-

aanschaf

innemen van bibliotheekmateriaal. Met

€ 4.500,-

de module kunnen gereserveerde fysieke

jaarlijks

bibliotheekmaterialen worden opgehaald

€ 255,-

jaarlijks

en teruggebracht. Het selfservicesysteem

€ 3.800,-

bestaat uit een iPad-toepassing van App.

iPad • selfservice-app • Configuratie •

Als optie kan een audioloket worden

Aansl. remote • Kast • Signage

Rotunda (NBD|Biblion) • Kast •

opgenomen waarmee de klant vragen

Signage

over selfservice op afstand kan stellen
aan een medewerker van de bibliotheek.

Digitale Service (Robotics)

Fab the Library! (Makersplaats)

Robots, rijdende iPads en andere inter-

De module Fab the Library! (makersplaats) wordt in samenwerking met het FryskLab

actieve voertuigen voor service-

aangeboden. FabLabs en bibliotheken zoeken elkaar in toenemende mate op.

ondersteuning in de bibliotheek of het

Fab the Library! biedt een methode om dit proces te stroomlijnen en maakt het voor elke

attenderen van bezoekers op nieuwe

geïnteresseerde bibliotheek mogelijk om een FabLab of daaraan gerelateerde diensten in

technologische ontwikkelingen, zoals

het productportfolio op te nemen. Het aanbod bestaat uit drie modules die ook los van

een iPad-robot (bijv. Double of Parrot).

elkaar te volgen zijn. Aan elke sessie kunnen 8 tot 10 personen deelnemen. Sessies vinden
plaats in de bibliotheek, een FabLab in de buurt of in de FryskLab-bus.

T11

Daarnaast kan ondersteuning worden geboden voor de inrichting van een eigen FabLab.

T13a

Deelnemers maken kennis

T13b

Deelnemers leren wer-

met het FabLabconcept, digi-

ken met de verschillende

tale fabricage en open design

machines in het FabLab. We

principes. Aan de hand van

beperken ons hierbij tot de

Robots zijn al te verkrijgen vanaf

een aantal presentaties en

3D printer, de vinylsnijder en

ca. € 1.000,- oplopend tot € 20.000,-

interactieve sessies leren de

voor complete sets remote digitale

deelnemers over de FabLab-

aanschaf

servicemedewerkers. Vraag naar de

geschiedenis, het concept en

€ 1.200,-

mogelijkheden en demo’s. 		

de onderliggende principes.

de lasercutter. Deelnemers
krijgen eerst uitleg over de
machines, waarna wordt
uitgelegd welke software
de machines aanstuurt.

Mediabar
De Mediabarmodule bestaat uit een

Module 1, Introductie: FabLab ‘How to

Deelnemers kunnen na het

Make Almost Anything’ Kennismaken,

volgen van deze module

aanschaf

presentaties en demo’s

in elk FabLab over de hele

€ 1.500,-

meubel waarmee de klant diverse syste-

wereld (bijna) alles maken!

men en apparaten kan uitproberen. Voorbeelden hiervan zijn tablets, e-readers,

T13c

Module 2, Praktijk: The Machines 101

robots, 3D printer, etc. Deze module

De deelnemers leren over de

course digital fabrication

vereist bemensing en programmering

organisatorische, zakelijke

Leren werken met de machines 3D prin-

om klanten hulp te bieden en demon-

en strategische infrastruc-

ter, vinylsnijder/plotter, lasercutter

straties te verzorgen. Daarnaast wordt

tuur en voorzieningen die

een ’mediabar’-pakket aangeboden met

nodig zijn om een FabLab op

bijv. een iPad-robot (bijv. Double of Parrot).

te zetten, in te richten en te

T13d

exploiteren. Na afloop van

T12a

deze module hebben zij een
overzicht van alle randvoorwaarden en infrastructurele
voorzieningen die nodig zijn
voor het realiseren van een

aanschaf

aanschaf

aanschaf

€ 1.200,-

€ 3.400,-

FabLab in de bibliotheek.

€ 3.400,-

Hoge en lage tafel met signage en voorModule 3, Strategie: FabLab-implemen-

zieningen voor 230V en kabels en berg-

Hoge en lage tafel met signage en

tatie. Aan welke randvoorwaarden moet

ruimte voor beveiliging. Excl. inrichting

voorzieningen voor 230V en kabels

een FabLab voldoen? Wat zijn mogelijke

van een FabLab. Varieert van € 10.000,-

en bergruimte voor beveiliging •

businessmodellen? Wat is de

oplopend tot € 20.000,- afhankelijk van

Excl. apparatuur

lokale situatie?

ambities bibliotheek.

T12b
Het mediabar-pakket is al te verkrijgen

Exclusief transport en montage, eventuele bouwkundige en elektra-aanpassingen • Exclusief WiFi-netwerk •

vanaf ca. € 2.000,-. Vraag naar de

Exclusief 21% BTW • Aangegeven prijzen betreffen een indicatie. Prijswijzigingen voorbehouden, bel voor een

mogelijkheden.

op maat offerte. Zie h2interactive.eu voor actuele info over modules en prijzen.
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