KINDERLIJK
EENVOUDIGE ZELFBEDIENING
VOOR UW DIGITALE CONTENT
Tablets zijn bij uitstek geschikt om de leesvaardigheid en media-educatie te bevorderen. Hoe
eenvoudiger het is om content op tablets te gebruiken en om de apparaten daarna leeg te maken
en weer op te laden, hoe groter het gebruiksgemak. In tegenstelling tot pc‘s kunnen tablets overal
flexibel in de bibliotheek worden gebruikt: surfen, spelen, leren en onderzoeken, met maximale
privacy op uw favoriete plek!
De bibliotheekpas, waarmee u de apparaten uit het docking station kunt loskoppelen, bepaalt
welke apps, e-learningprogramma‘s, e-books, e-audioplatforms, e-magazines, films, games, enz.
beschikbaar zijn voor kinderen, tieners of volwassenen. Zodra de tablet in het dockingstation wordt
teruggezet, worden de gegevens en gebruiksgeschiedenis van de vorige gebruiker automatisch
verwijderd, in overeenstemming met het privacybeleid. Buiten de bibliotheek werken de tabletten
niet: een perfecte beveiliging tegen diefstal.
Razendsnelle zelfbediening vanuit docking station

Alle tablets zijn steeds opgeladen en onmiddellijk weer
beschikbaar
Gebruiksgeschiedenis wordt automatisch verwijderd bij
teruggave
Op de leeftijd afgestemde apps dankzij identificatie met
bibliotheekpas
Tablets werken alleen binnen de bibliotheek

HUBLET
Digitale content in uw bibliotheek:
flexibel, veilig en onafhankelijk
Geoptimaliseerd digitaal aanbod
Automatisch op de leeftijd afgestemde content
Bibliotheek definieert de weergaven en apps
Verbinding mogelijk via LAN of wifi van de bibliotheek

Efficiënt gebruik
Personeel hoeft niet meer handmatig tablet uit te lenen
Automatisch opladen en updaten
Cloudgebaseerde managementtool en statistieken
Vertrouwde tablet-interface

Hoge mate van privacy
Integratie in bibliotheeksysteem
Identificatie met barcode/RFID-kaart en pincode
Automatisch wissen van de gebruiksgeschiedenis
Voldoet aan de AVG

Flexibel & ruimtebesparend
Laadstation voor drie of zes tablets
Staand model of wandmontage
Overal in de bibliotheek te gebruiken

Veilig & robuust
Ergonomisch, comfortabel gebruik
Diefstal- en valbestendige tablethoes
Werkt alleen in de bibliotheek
Alleen de bibliotheek kan content wijzigen/wissen

Wilt u meer weten over HUBLET?
Neem dan contact met ons op!
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