
www.cordura.dk • info@cordura.dk • 86 13 77 77www.cordura.dk • info@cordura.dk • 86 13 77 77 www.cordura.dk • info@cordura.dk • 86 13 77 77

DET ÅBNE BIBLIOTEK
     Cordura

En velafprøvet løsning med effekt

Baseret på den nyeste teknololgi  

Et driftssikkert system

Nem og brugervenlig administration 

Integration til alle bibliotekssystemer

Et fremtidssikret bibliotek

Specialfunktioner og løbende nye versioner
Hos Cordura har vi stor fokus på vores kunders 
ønsker og behov og udvikler derfor løbende 
nye versioner og opdateringer af Det Åbne 
Bibliotek. Jeres løsning vil derfor altid  være på 
forkant med de nyeste  teknologiske muligheder 
og services. Vi er også lydhør ved ønske om 
udvikling af specialfunktioner til jeres løsning.

En løsning med effekt
Corduras Åbne Bibliotek er en velafprøvet 
løsning, der er fungerende i mere end 40 
bilioteksfilialer over hele Danmark. 

Med løsningen har vores biblioteker oplevet 
markante stigninger i både besøgstal og 
materialeudlån. Det skyldes bl.a. den udvidede 
åbningstid, hvor biblioteket nu kan anvendes 
på brugernes præmisser. Brugerundersøgelser 
viser derfor også stor tilfredshed blandt de 
besøgende. For bibliotekerne betyder løsningen 
også, at det fysiske rum nu kan udnyttes i større 
omfang, og at der er skabt nye teknologiske 
muligheder for at hente mere viden og flere 
oplevelser på biblioteket.

Professionel projektstyring
Hos Cordura vægter vi det professionelle 
samarbejde højt! Vi indleder derfor altid vores 
projekter med et opstartsmøde, hvor alle  
projektdeltagere samles til en fælles briefing. 
Cordura sørger for koordinering og planlægning 
gennem hele processen og professionel 
projektledelse fra opstart til levering.

Engageret support
Driftssupport indgår som en integreret del af 
jeres Åbne Bibliotek aftale. Her rådgiver vi og 
sørger for, at I bliver eksperter indenfor jeres 
unikke løsning. Med driftsupporten bliver jeres 
løsning også løbende vedligeholdt og optimeret, 
og I får hurtig og nem adgang til support, skulle I 
få brug for hjælp.

Kontakt os for mere information 
Få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan 
implementere Det Åbne bibliotek i jeres filial.

Cordura A/S
Klamsagervej 27
DK-8230 Åbyhøj

+45 86 13 77 77
info@cordura.dk
www.cordura.dk
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Få fuld kontrol med administrationspakken
Ved hjælp af Corduras administrationsprogram 
administrerer I nemt jeres Åbne Bibliotek. 
I systemet kan I tilgå og redigere i jeres Åbne
Bibliotekets data, bl.a. åbningstider, 
overvågningsbilleder, hændelseslogbog og 
meget mere.

Administrationen sikrer jer fuld kontrol over 
Det Åbne Bibliotek og alle begivenheder i de 
ubemandede åbningstimer.

Statisitikmodul og administrationsfunktioner
Administrationspakken indeholder flere 
funktioner, der giver overblik og indsigt i jeres 
Åbne Bibliotek. I får bl.a. et statistikmodul, hvor 
I kan udtrække data om bibliotekets besøgstal 
baseret på alder, køn og tidsinterval, et PC-
modul, hvor I har mulighed for automatisk 
at styre bibliotekets PC’er og mange flere 
funktioner. Corduras administrationsmoduler 
udbygges løbende som del af vores service.

Åbent Bibliotek - En selvbetjeningsservice
Corduras Åbne Bibliotek er en selvbetjenings-
løsning, der gør det muligt at udvide bibliotekets 
normale åbningstid. Det er et supplement til 
den eksisterende bemandede åbningstid, hvor 
brugerne stadig kan modtage den nødvendige 
hjælp og vejledning. Kort sagt er det en service 
til brugerne, der nu kan få adgang til bibliotekets 
faciliteter, når det passer dem!

En unik og brugervenlig løsning
Corduras Åbne bibliotek består af en række 
komponenter, som vi tilpasser jeres ønsker og 
behov i tæt dialog.  
Vores løsning indeholder som standard: 
• En indgangscomputer hvor brugerne lukker 

sig ind ved hjælp af deres sundhedskort eller 
lånerkort og personlige pinkode. 

• Intelligent videoovervågning.
• Software der sikrer automatisk styring 

af alarm, dørlåse, lys, lyd og PC’er på 
biblioteket.

• Et brugervenligt administrationssystem 
der er nemt at betjene for bibliotekets 
personale.

Bagvedliggende avanceret styringssystem
Corduras specialudviklede teknologi styrer 
alle komponenterne i Det Åbne Bibliotek via 
SOL-serveren. Det avancerede styringssystem 
muliggør den automatiske åbning og lukning af 
biblioteket. Vi kan også integrere SOL-Serveren 
til jeres bibliotekssystem og på den måde 
anvende informationer fra den eksisterende 
brugerdatabase. Det skaber større sikkerhed 
og kontrol med adgangen til jeres selvbetjente 
bibliotek.

Adgangskontrol med formidlingsmulighed
Corduras specialdesignede indgangscomputer 
identificerer og registrerer brugerne ved 
ankomst til biblioteket. Brugerne indtaster deres 
pinkode på computerens touchskærm efter at 
have indsat sundhedskortet i kortlæseren. 

På touchskærmen har biblioteket mulighed 
for at kommunikere om åbningstider, vise det 
registrerede lånernavn og informerere om 
eventuel årsag til afvisning.

Overvågning for et mere sikkert bibliotek
Cordura installerer IP-kameraovervågning som 
en integreret del af løsningen. Det skaber tryg-
hed for brugerne og beskytter biblioteket mod 
tyveri og hærværk i den selvbetjente åbningstid.


