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Digitale Hyller
•Virtuelle utstillinger i biblioteket 
•Temaer 
•Enkel å redigere 
•Moduler  

✓Anmeldelser 
✓eBokBib utdrag 
✓Reservering 
✓Videomodul 



•Skjermstørrelser 

•Vendbare 

•Få krav til hardware 

•Alle avdelinger 

•Ypperlig til Meråpne bibliotek 

•Utlånsstatus  

•Reserveringsfunksjon 

•Løpende oppdateringer  

•Drift og support



EasyScreen plattform 
Ikke interaktiv visning av:  

•Nyheter  

•Arrangementer  

•eller andre ting fra bibliotekets hjemmeside 

•Plakatskjerm  

•Lokaleoversikt  

•Materiellformidling.



Digitale Hyller

Insekter

InsekterKrim

Jo Nesbø Storbyferie Dikt

Fantasy Snø Hage

Gjerdrum bibliotek

Introduksjon til emnet i

Bibliotek
Her er du.

Utstilling
Gir mulighet til å lage

digitale utstillinger.
«Insekter» er tema

for denne utstillingen.

Klikk her
Berøringsskjerm gjør

løsningen spesielt godt
egnet til selvbetjente- og

Meråpne bibliotek.

Intro
Les mer om utstillingstemaet.

Tema
Flere utstillingstema.

Bøker
Utvalg innenfor utstillingstemaet.
Det er god integrasjon mellom
det fysiske og digitale bibliotek.
Løsningen er integrert med
Bibliofil.
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Pris eksempel  
Kommune med ca 5 000 innbyggere: 

Basis oppstart: Kr 18 300 

Basis årlig avgift: kr 6 100 

Tilleggsmoduler: 

Anmeldelser: kr 1 220 + kr 732 årlig avgift 

eBokBib utdrag: kr 1 220 + kr 732 årlig avgift 

Reservering: kr 1 220 + kr 732 årlig avgift 

Videostøtte: kr 610 + kr 366 årlig avgift 

Prisene er eks mva. 

I tillegg kommer visningskjermer, priser er eks mva, frakt og installasjon. 





WagnerGUIDE
• WagnerGUIDE er en webbasert veivisnings- og informasjonstjeneste.
• Et interaktivt kart over biblioteket, gjør det enklere for publikum å finne frem.
• WagnerGUIDE er plattformuavhengig og fungerer på alle kjente mobiltelefoner, 

lesebrett, PC-er og infokiosker.
• Utviklet etter prinsipper for universell utforming, og kan enkelt redigeres  

av personalet.
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•Digital vegviser  

•Kart  

•Viktig informasjon  

•Pedagogisk  

•Brukervennlig 

•Internettbasert 

•Alle enheter 

•Enkelt admin program 

•Integrasjonen med Bibliofil  







Pris eksempel  
Bibliotek med ca 1 000 kvm: 

Basis oppstart: Kr 37 600 

Basis årlig avgift: kr 5 400 

Integrasjon med Bibliofil: 

Oppstart: kr12 600 

Årlig avgift: kr 3 000 

Prisene er eks mva. 

I tillegg kommer visningskjermer, priser er eks mva, frakt og installasjon. 




