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Hoe maakt het uitlenen van 
zelfbedienings-tablets het mogelijk

om te werken aan digitale inclusie in 
de bibliotheek

• Marco Reali van Bib Genk
• Anissa Margono van Hublet
• Wim Markus van Bibliotheca

Nadere toelichting:
- Agenda
- Q & A en Chat-functie
- Korte enquête aan het einde van de webinar



Trends in een digitale 
wereld

TOEGANG TOT DIGITALE INFORMATIE 
EN SERVICES …

VOOR IEDEREEN EN OVERAL ...

DGITALE INCLUSIE!

Tablets in 
gedeeld
gebruik

Juiste content 
voor verschillende 

gebruikers

Preventie van 
diefstal van de 

tablets

ICT capaciteit

Data Privacy



Zelfservice oplossing om 
tablets te managen met 
gedeeld gebruik

1. Hublet Manager: Cloud gebaseerd
management systeem, dat eenvoudig
en transparant de digitale content kan
organiseren

2. Hublet Smart Docking Station: 
authenticatie van de gebruikers, GDPR 
compliant, tablets beveiligd en 
oplaadbaar

3. Hublet Tablets: Ergonomisch, vooraf
geselecteerde applicaties, werkt alleen
binnen WIFi van de bibliotheek, alle 
historische data wordt verwijderd bij
teruggave



Waarom Hublet?

• Verbetert de ervaring van de klant

• Verbetert het gebruik van digitale materialen en 
dienstverlening

• Bespaart capaciteit

• Maakt de dagelijkse gang van zaken makkelijker

• Biedt een veilige oplossing
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Hublet Producten

Mogelijke varianten:
• Hublet Smart Docking Station met 6 

tablets (Hublet-6).
• Hublet Smart Docking Station met 3 

tablets (Hublet-3).

Beschikbaar:
• Gebruikerskaarten: RFID,               

barcode of magneetkaart 
• Staand model of hangend model

Staand model (met voet)
• Gewicht zonder tablets: 35 kg
• Hoogte met top frame: 126 cm
• Breedte: 59 cm
• Diepte: 36 cm (incl. voet: 59 cm)

Hangend model (muurbevestiging)
• Gewicht zonder tablets: 13 kg
• Hoogte met top frame: 70,5 cm
• Hoogte zonder top frame: 39,7 cm
• Breedte: 59 cm
• Diepte: 36 cm
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Fotonit Photocatalytische Coating
Dankzij de fotonite coatingmethode, die de oppervlakken vrij houdt van bacteriën en 
virussen, biedt de Hublet-oplossing een veiliger gebruik voor de eindgebruiker.

• De zelfdesinfecterende fotokatalytische coating in combinatie met licht vernietigt 
virussen, bacteriën, schimmelsporen en andere vluchtige organische stoffen. De 
fotokatalytische coating biedt langdurige antimicrobiële bescherming voor verschillende 
contactoppervlakken en is onschadelijk voor het milieu.

• De effectiviteit van de fotokatalytische coating fotoniet is aangetoond in een studie van 
de Universiteit van Tampere, Finland. Hun fotokatalytische proces kan onder andere 98% 
van de griepvirussen in 2 uur vernietigen onder normale 
binnenverlichtingsomstandigheden.

• De coating wordt aangebracht op het gehele schermoppervlak van Hublet Tablets en 
Hublet Smart Docking Station door de stof te spuiten. Het wordt wereldwijd gebruikt in 
scholen, luchthavens, sportscholen, openbaar vervoer, ziekenhuizen, supermarkten, 
hotels en restaurants.
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Hublet Tablet Desktop

Voordelen
Meldingen

Veelgebruikte Apps 

Categorieen
• Voeg interessante 

berichten/meldingen toe op de 
dashboard van de Hublet tablet.

➤ Kan gebruikt worden om 
content of informatie te
promoten.

• Markeer Apps om deze aan te 
bevelen op de dashboard van de 
Hublet tablet.

➤ Sneller content aanbieden 
en bredere selectie

• Titel van de categorie 
eenvoudig aan te passen

• Grotere iconen, kopjes en 
content verklaringen, die een 
voudig aangepast kunnen 
worden.

• Android Apps, Web Links en 
Files kunnen gemixt of verdeeld 
worden in verschillende 
categorieen.

➤ Maakt het makkelijk om 
de juiste informatie of 
content te vinden
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Hublet Manager - Manage vele profielen/ content tegelijkertijd

Nieuwe kenmerken

• Instellen van profielen
• Kinderen
• Jong volwassenen
• Volwassenen
• Gebruik personeel

• Klantenbeheer

• Tablet-instellingen

Marco Reali van Bib Genk zal 
hieromtrent een nadere 
toelichting verzorgen
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Hoe het Hublet concept optimaal te gebruiken?
Zodra u klant bent, krijgt u toegang tot alle informatie (training, implementatie, marketing) om 
uw bibliotheek perfect voor te bereiden op de Hublet
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Referenties (meer dan 800 bibliotheken)



12

Interesse, neem contact op met:

NL: BE: Bib Genk :
Marcel Nijmeijer Wim Markus Marco Reali
M: +31 6 16051355 M: +49 151 55001281 T: +32 89 653521
E: m.nijmeijer@bibliotheca.com E: w.markus@bibliotheca.com E: marco.reali@genk.be

Hublet: www.getHublet.com

mailto:m.nijmeijer@bibliotheca.com
mailto:w.markus@bibliotheca.com
mailto:marco.reali@genk.be
http://www.gethublet.com/


NL: +31 (0)548 638600
BE: +32 (0)3 808 1145 www.bibliotheca.comInfo-ce@bibliotheca.com

Hartelijk dank! 

"Ontsluiting van het toekomstig 
potentieel van bibliotheken door 
middel van
Bibliotheektechnologieën"
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