
Aura Software
Aura Junior: voor PO-scholen

Aura Junior is speciaal ontwikkeld voor de 
leerlingen in het basisonderwijs. Kinderen kunnen 
nog makkelijker zoeken en grasduinen in de 
collectie van de (school)bibliotheek.

    Speciaal voor schoolbibliotheken in het PO: 
eenvoudig, interactief en speels van opzet

   Stimuleert en inspireert kinderen om te lezen
   Kinderen kunnen zelf innemen en uitlenen
   Aura Junior is door de Koninklijke Bibliotheek 

geaccrediteerd als leerlingportal voor de 
Bibliotheek op school PO

   Aura Junior voldoet ruimschoots aan de door de 
KB gestelde eisen en is daarom een uitstekende 
keuze voor elke schoolmediatheek

   Springplank naar het VO. 80% van de scholen in 
het VO werkt al met Aura 

Aura Online: voor VO-scholen

Aura Online is speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
in het VO. Leerlingen vinden snel hun weg in 
de catalogus van de mediatheek en die van de 
bibliotheek.

   Alle functies van Aura Junior plus de 
zoekinterface voor leerlingen in het VO

   De meeste scholen in het VO werken nu al met 
Aura Online

   Ontdekfunctie aangepast aan belevingswereld 
tieners

Aura Software ontzorgt en 
neemt diverse taken uit handen

 Inrichting en oplevering Aura site scholen
  Koppeling met collectie van plaatselijke 

bibliotheek
  Koppeling met e-book collectie van  

bibliotheek.nl
  Inlezen van naw-gegevens leerlingen uit 

schooladministratie
  Aura is volledig online: geen installatie, geen 

servers of onderhoud nodig op school of 
bibliotheek

  Helpdesk wordt verzorgd door Aura Software

Al deze diensten zijn inbegrepen in het abonnement.

Afhankelijk van uw wensen 
zorgt Aura ook voor

  Conversie van bestaande 
schoolbibliotheeksysteem naar Aura

  Inrichting van Aura site voor onderhoud 
wisselcollecties scholen

 Cursus Aura voor leesconsulenten
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Aura bibliotheeksoftware:  
dé leerlingportal  
voor scholen met dBos

Voor  
PO en VO

Ook zoeken in de collectie van de 
plaatselijke bibliotheek en in de 
e-books van Bibliotheek.nl  »

12:00 PMCarrier

Bezoek de Aura-demo’s  
op: www.aura.nl/demos

Aura ook voor scholen zonder dBos

Aura Junior en Aura Online zijn beide ideaal voor 
scholen met dBos. Beide programma’s zijn echter ook 
uitstekend in te zetten in schoolbibliotheken zonder 
dBos of in andere instellings- en bedrijfsbibliotheken.



Waarom Aura met de 
Bibliotheek op school?

   Aura wordt al meer dan 25 jaar gebruikt in 
schoolmediatheken in het VO en PO

   Geaccrediteerd door de KB als leerlingportal voor 
de Bibliotheek op school PO

   Marktleider: 80% van de schoolmediatheken in 
het VO werkt al vele jaren met Aura

     Aura wordt ontwikkeld in samenspraak met 
de gebruikers: Aura sluit volledig aan op de  
dagelijkse onderwijspraktijk

    Zoeken in de schoolbibliotheekcollectie en in de 
catalogus van de lokale of regionale bibliotheek

 Zoeken in de e-book collectie van Bibliotheek.nl
   Volledig in de cloud: geen installatie, geen servers 

of onderhoud nodig in school of bibliotheek
   Heldere prijsstructuur: onafhankelijk van aantal 

inwoners 
 Betaalbaar: ook bij een klein aantal scholen

Nog meer voordelen

   Hoog gewaardeerde helpdesk, inbegrepen bij 
abonnement

   Overzichtelijk dashboard met statistieken 
verschaft inzicht in leesgedrag van de leerlingen

   Bereik leerlingen optimaal met de handige 
leerlingapp Aura Library (wordt al door meer dan 
200.000 leerlingen gebruikt)

   Bibliotheekpas kan ook in de schoolmediatheek 
worden gebruikt

   Gebruik van wisselcollecties wordt ondersteund
   Gebruiksvriendelijk en toch professioneel: 

gebruikers waarderen Aura met een ruime 8 
   Homepage inclusief links naar relevantie 

informatie van de bibliotheek (Leesplein, 
Literatuurplein, WelkBoek etc.)

Leesbevordering

Aura stimuleert en inspireert leerlingen om te lezen. 
Leerlingen kunnen:

   Boekencarrousel bekijken met de nieuwste 
boeken

   Boekencarrousel met boeken over actuele 
(school)thema’s, door school zelf in te vullen

   Op ontdekkingstocht gaan in de catalogus (d.m.v. 
afbeeldingen op thema)

   Top-10 meest gelezen boeken bekijken
   Zoeken, reserveren en verlengen vanaf mobieltje 

met leerlingapp Aura Library: met Aura Library 
hebben leerlingen de bibliotheek altijd bij de hand

   Zoeken in de schoolbibliotheekcollectie en in de 
catalogus van de lokale bibliotheek

   Zoeken in de e-book collectie van Bibliotheek.nl
   Leesadvies krijgen van de eigen leerkracht/

docent/mediacoach
   Reviews schrijven en lezen
   Gelezen boeken waarderen met sterren
   Onlangs ingeleverde boeken bekijken
   Boeken zoeken op leeftijd of niveau
   Tips krijgen over andere interessante boeken

Aura Software 
al 25 jaar thuis in de bibliotheek op school

Aura bibliotheeksoftware wordt al meer dan 25 jaar 
gebruikt in schoolmediatheken in het VO en PO.

Aura is een online bibliotheekpakket voor het 
beheer en de uitleen van allerlei soorten media 
en documentatie. Toepasbaar voor alle soorten 
collecties. Groot en klein. Installeren is niet nodig. 
Browser starten, inloggen en direct werken in de 
gebruiksvriendelijke omgeving van Aura.

Is uw bibliotheek op zoek naar betaalbare en 
gebruiksvriendelijke bibliotheeksoftware voor de 
scholen in uw werkgebied voor de Bibliotheek op 
school, PO of VO? Aura biedt u de perfecte oplossing. 

Collectiebeheer en uitlenen

Aura is eenvoudig in gebruik, betaalbaar, speels van opzet 
en visueel aantrekkelijk. Uitlenen, innemen, verlengen, 
reserveren en variabele uitleencriteria instellen? Het is 
allemaal kinderlijk eenvoudig met Aura.

   Titelbeschrijvingen downloaden of eigen materialen 
handmatig invoeren

   Wisselcollecties voor de scholen inlezen vanuit de 
catalogus van de bibliotheek of POI

   Standaard functie Collectiewijzer handig voor 
samenstellen van een evenwichtige collectie 

   Zelf barcode- en rugetiketten afdrukken
   Leerlinggegevens inlezen uit de schooladministratie
   Bibliotheekpas kan ook in de schoolmediatheek worden 

gebruikt


