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Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

VOB (SIOB) 
De VOB is de Nederlandse branche 
organisatie van openbare bibliotheken 
en provinciale serviceorganisaties. De 
stelseltaken vanuit de overheid zijn bij 
het Sectorinstituut voor Openbare 
Bibliotheken ondergebracht. 

Het SIOB beheert onder andere de 
website www.bibliotheek.nl. In het project 
mijnBibliotheek.nl is door BSL een prototype 
voor de volgende generatie van deze website 
ontwikkeld. Hierbij was het doel: de site in 
lijn te brengen met de ‘Web 2.0’ standaarden, 
en met een portal-opzet klanten en lokale 
bibliotheken in staat te stellen de optimale 
bibliotheekbeleving te creëren.

Proof of Concept
BSL heeft hiervoor, in samenwerking met 
Info.nl (Amsterdam), een kort prototype 
project uitgevoerd waarmee de visie van de 
toekomst van Bibliotheek.nl werd uitgewerkt 
en het technische ‘proof of concept’ werd 
gedemonstreerd: mijnBibliotheek.nl
De voorgestelde flashdemo en het werkende 
technische proof of concept zijn uitgevoerd 
in een zeer kort tijdbestek. Daarbij was 
het de bedoeling dat grote delen van de 
ontwerpen, die gemaakt zijn tijdens de 
uitvoering van het project, hergebruikt 
konden worden in vervolgimplementaties 
van de mijnBibliotheek.nl website.  
Denk hierbij aan de uitgangspunten 
voor de huisstijl, persona’s, scenario’s en 
interactieontwerpen. Code die ontworpen 
is om te kunnen gebruiken in derde partij 
omgevingen (bijvoorbeeld Netvibes UWA-
compliant widgets) zal in de toekomst 
opnieuw te gebruiken zijn op diverse 

platformen zoals iGoogle, Windows, Apple 
dashboard en dergelijke. Dit betekent 
dat ongeveer 50 tot 75% van de project 
deliverables hergebruikt dienden te kunnen 
worden in vervolgimplementaties van de 
mijnBibliotheek website.

Resultaat
Het project heeft geleid tot een aantal 
belangrijke opleveringen:
•	 Persona’s:	een	vertaling	van	meerdere	

identiteiten van de doelgroepen.
•	 Scenario’s:	de	stappen	die	ondernomen	

worden door een persona om gewenste 
informatie te vinden.

•	 Visuele	concepten:	inspiratieschermen	
ter ondersteuning van de definitieve 
visuele stijl.

•	 High-level	stijlgids:	document	waarin	de	
visuele componenten van het proof of 
concept zijn vastgelegd.

•	 Twee	werkende	widgets;	de	locatiewidget	
en agendawidget.

•	 Een	geavanceerde	Flash	demonstratie	
van de beoogde website.

Locatiewidget
Alle bibliotheken hebben op hun 
websites één ding altijd beschikbaar: de 
locatiegegevens en openingstijden van 
hun filialen. Hiervoor creëerde BSL een 
widget die het voor de webmasters van de 
bibliotheken makkelijk maakt om deze 
gegevens visueel aantrekkelijk en eenvoudig 
te tonen aan hun klanten. Het uitgangspunt 
was om deze gegevens via Google Maps te 
tonen. Dit heeft een groot aantal voordelen:
•	 Google	Maps	is	bekend	bij	een	groot	

publiek en de bekendheid wordt alleen 
maar groter.

•	 In	één	oogopslag	is	zichtbaar	waar	
bibliotheken zich in de buurt bevinden.

•	 Routebeschrijvingen	naar	een	filiaal	
zijn direct opvraagbaar.

•	 Google	Maps	wordt	ondersteund	door	
vele mobiele telefoons.

De widget voor het tonen van de locaties 
en openingstijden voor de bibliotheken 
bestaat uit een kaart van Google Maps met 
de desbetreffende gegevens. Hierbij is van 
groot belang dat de gebruiker direct de 
juiste gegevens te zien krijgt en dus ook de 
startlocatie van de kaart en hoe ver deze is 
ingezoomd. Wanneer de widget bijvoorbeeld 
op de website van een Haagse bibliotheek 
staat, zal deze Den Haag als startlocatie 
tonen. Daarnaast zal de widget op de kaart 
direct laten zien welke filialen nog open zijn 
en welke gesloten. Dit zorgt ervoor dat de 
eindgebruiker niet de openingstijden van 
alle filialen in detail hoeft te bekijken.
Alle locatiegegevens en openingstijden zijn 
beschikbaar in de widget. Dit maakt het 
mogelijk om de widget met alle gegevens 
op mijnBibliotheek of op bijna elke 
andere website te tonen. Daarbij kunnen 
de gebruikers niet alleen via Google Maps 
inzoomen naar diverse locaties, maar ook 
zoeken naar filialen.
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BRIGHT SIDE OF LIFE

Bright Side of Life (BSL), 
opgericht in 1992, is een 
dynamisch en innovatief 
softwarehuis uit Breukelen. 
Wij ontwerpen en ontwikkelen 
geavanceerde Web 2.0, OS X  
en Windows toepassingen, 
vaak met behulp van Oracle, 
Sybase en MySQL databases, 
alsook intelligente zoek- en 
classificatietechnologie van 
Autonomy en Exalead. 
Daarnaast ontwikkelen we ook 
voor mobiele platformen zoals 
de iPhone/iPad en Android.

Werkend met de nieuwste 
technologieën staat BSL 
synoniem voor “flexibiliteit 
en innovatie”. Onze ervaring 
heeft BSL stevig in het zadel 
gezet in de snel veranderende 
wereld van Web 2.0 ontwerp- 
en applicatie-ontwikkeling. 
U kunt op BSL vertrouwen 
wanneer het gaat om het 
snel afleveren van web- of 
werkstationoplossingen op het 
platform van uw keuze.

BSL is tevens een leverancier 
van oplossingen voor het 
beheer, online opvragen, 
publiceren en distribueren 
van multimedia assets zoals 
digitale beelden, video, audio, 
afbeeldingen, brochures (PDF) 
en MS Office-documenten. 
Onze unieke en flexibele FRS 
technologie kan uw gebruikers 
voorzien van veilige en snelle 
toegang tot vrijwel elk type 
van digitale informatie.

Bright Side of Life BV
the brighter side of software
De Corridor 21G
3621 ZA  Breukelen
tel:  +31 (0)346 552700  
fax: +31 (0)346 552425

email: sales@brightside.nl 
website:  www.brightside.nl

Activiteitenagenda
Veel bibliotheken hebben op hun website 
hun agenda van lopende en aankomende 
activiteiten, evenementen etc. beschikbaar. 
Hiervoor creëerde BSL een widget die deze 
activiteiten met de landelijke activiteiten 
samenvoegt tot één agenda.  
Gebruikers van de widget kunnen in de 
evenementen en activiteiten zoeken naar 
bijvoorbeeld de activiteiten in een bepaalde 
stad. Het resultaat is de gevonden activiteiten 
in kalender- of lijstvorm.

Beide overzichten kunnen dezelfde 
evenementen tonen. Het is aan de gebruiker 
om een voorkeur te geven aan het formaat 
waarin de evenementen moeten worden 
getoond. Van de widget kan de gebruiker ook 
de benodigde embed code opvragen om deze 
widget in zijn eigen website te plaatsen.  
De gegevens van de widget worden 
uitgelezen uit externe bronnen als 
het Literatuurplein en Letteren.net. 
Tevens	kunnen	de	bibliotheken	zelf	
eigen agenda-items toevoegen.

Overal beschikbaar
Beide widgets zijn beschikbaar op 
www.brightside.nl/mijnbibliotheek. 
De widgets zijn geschikt voor gebruik op 
een breed scala van websites en widget- 
platforms, inclusief NetVibes, iGoogle en 
Hyves.

Meer informatie?
Tijdens	een	oriënterend	gesprek	en	
desgewenst met een demonstratie die 
is toegespitst op uw organisatie laten 
wij u graag zien wat BSL voor u zou 
kunnen betekenen. 

U kunt contact met ons opnemen 
via sales@brightside.nl of bellen op 
0346 - 55 27 00. Bezoekt u ook eens onze 
website voor meer informatie over ons, onze 
producten of onze andere brochures.


