
Aura Software

Aura: de ideale bibliotheek
software voor scholen met  
de Bibliotheek op school Voor  

PO en VO



Waarom Aura met de 
Bibliotheek op school?

   Door de KB geaccrediteerde leerlingportaal 
voor scholen met de Bibliotheek op school

   Ontwikkeld in samenspraak met gebruikers: 
sluit aan op de dagelijkse onderwijspraktijk

   Eenvoudig: zonder cursus aan de slag
   Leesbevordering: stimuleert en inspireert 

kinderen om te lezen
   Volledig in de cloud: geen installatie, servers of 

onderhoud nodig 
   Betaalbaar: ook bij een klein aantal scholen
   Inspiratie, collectieadvies en bestellen van 

nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek
   Marktleider: 85% van de schoolmediatheken 

gebruikt Aura

Nog meer voordelen

  Hoog gewaardeerde helpdesk, inbegrepen bij 
abonnement

  Dashboard: inzicht in leesgedrag van de 
leerlingen van alle scholen

  Bereik leerlingen optimaal met de handige 
leerlingapp Aura Library 

  Zoeken in de schoolbibliotheekcatalogus, de 
catalogus van de bibliotheek én in de e-books 
van online Bibliotheek

  Beheer van wisselcollecties op de scholen 
wordt ondersteund

  Homepage inclusief links naar relevantie 
informatie van de bibliotheek

  Flexibel: ruimte voor eigen indeling en opmaak 
in eigen huisstijl

  Icoontjes voor categorie-, materiaal-, niveau- 
en genreaanduiding

  Makkelijk opvragen van diverse statistieken
  Onafhankelijk van het bibliotheeksysteem in 

de bibliotheek

Aura Software 
Aura Software al meer dan 
30 jaar thuis in schoolbibliotheken

Aura bibliotheeksoftware wordt al meer dan 
30 jaar gebruikt in schoolbibliotheken in het 
vo en po. Aura is een online bibliotheekpakket 
voor het beheer en de uitleen van allerlei 
soorten media en documentatie, en biedt 
scholen een aantrekkelijk digitaal platform voor 
leesbevordering. 
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 jouw bibliotheek op zoek naar betaalbare en 
gebruiksvriendelijke bibliotheeksoftware voor 
de scholen in het werkgebied? Aura biedt jou de 
perfecte oplossing.

Aura Junior 
en Aura Online

Aura Junior is speciaal ontwikkeld voor de 
leerlingen in het basisonderwijs. Voor het 
voortgezet onderwijs is Aura Online beschikbaar; 
de meeste scholen in het vo werken er al 
mee. In Aura Online zijn de ontdekfunctie en 
zoekinterface aangepast aan de belevingswereld 
van tieners.



Collectiewijzer: inspiratie 
voor nieuwe boeken

In de Collectiewijzer van Aura vergelijk je de 
collectie van de school met actuele advies- en 
themalijsten voor het onderwijs. Aura toont de 
titels die ontbreken in de schoolbibliotheek. Je 
bestelt ze in een handomdraai in Aura. De boeken 
worden door NBD Biblion bezorgd op school. 
Op deze manier breid je efficiënt en snel de 
schoolcollecties uit met interessante titels die de 
kinderen graag zullen lezen. 

Collectiewijzer: zoeken en 
bestellen van boeken

In de Aura Collectiewijzer zoek je ook gericht 
naar boektitels. Aura laat je weten of het boek al 
in de schoolbibliotheek aanwezig is. Je bepaalt 
of je het boek wilt aanschaffen en hoeveel 
exemplaren je wilt bestellen en op de school wilt 
laten bezorgen door NBD Biblion. Zo makkelijk is 
het om de schoolcollecties up-to-date te houden.

Aura Junior inclusief startcollectie van 
NBD Biblion

Gaat er een nieuwe schoolbibliotheek van start 
met een startcollectie van NBD Biblion? Wij 
importeren deze boekenlijst in de Aura Junior 
catalogus van de school. Nadat de gebonden en 
ingewerkte boeken zijn bezorgd op de school, 
kunnen ze meteen in de kast worden geplaatst 
en worden uitgeleend met Aura Junior. Het 
invoeren van nieuwe bij NBD Biblion bestelde 
boeken in de Aura Junior catalogus gaat met een 
simpele handeling razendsnel. Overige media 
invoeren in Aura Junior? Deze voorzie je makkelijk 
en snel van de etiketten die Aura Junior voor je 
genereert.

Aura Dashboard: uitleenstatistieken 
van alle aangesloten scholen

Met het Aura Dashboard vraag je over iedere 
gewenste periode, met één druk op de knop 
de uitleengegevens op van alle aangesloten 
scholen. De uitleenstatistieken worden per 
school getoond, opgesplitst in de verschillende 
jaargroepen. Wel zo handig voor de Monitor van 
de Bibliotheek op school.



Leesbevordering: samen maken we
van kinderen betere lezers

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

 Boekverslag schrijven
 Boekverslagen lezen
 Gelezen boek waarderen met sterren
 Boeken zoeken op niveau of leeftijd
 Boekencarrousel met de nieuwste boeken
  Boekencarrousel met boeken over actuele 

thema’s, door school zelf in te vullen 
  Op ontdekkingstocht gaan in de catalogus 

d.m.v. afbeeldingen op thema
  Verzameling websites bekijken
  Tips krijgen van meester of juf
  Boek van de week of maand 
  Top-10 meest gelezen boeken bekijken
  Onlangs ingeleverde boeken raadplegen
  Ook zoeken in catalogus lokale bibliotheek
  Leerlingapp Aura Library: inspiratie en de 

bibliotheek altijd bij de hand
  Direct doorschakelen naar video, website of 

ander gekoppeld document

Collectiebeheer en uitlenen

  Aura is eenvoudig in gebruik, betaalbaar, 
speels van opzet en visueel aantrekkelijk

  Uitlenen, innemen, verlengen, reserveren en 
variabele uitleencriteria instellen is allemaal 
kinderlijk eenvoudig met Aura

  Kinderen kunnen zelf innemen en uitlenen 
in Aura Junior

  Titelbeschrijvingen downloaden en eigen 
materialen handmatig invoeren 

  Bestanden koppelen aan een titel, 
bijvoorbeeld een videofragment, boektrailer, 
Word document of pdf

  Wisselcollecties voor de scholen inlezen en 
beheren op de scholen

  Barcode- en rugetiketten genereren en 
afdrukken

  Bibliotheekpas kan ook in de 
schoolbibliotheek worden gebruikt. De 
meeste basisscholen werken met scanlijsten



Aura Software ontzorgt en neemt diverse taken uit handen

   Helpdesk: Aura Software helpt de scholen 
snel en vakkundig op weg bij vragen over het 
werken met Aura Junior. Jouw bibliotheek 
heeft hier geen omkijken naar. Wij regelen de 
helpdesk, jouw bibliotheek kan zich richten 
op haar kerntaken

   Scholen importeren de leerlinggegevens uit 
de schooladministratie in Aura. Wij helpen 
hen op weg.

   Inrichting en opmaak Aura volgens gewenst 
format, en oplevering aan de scholen

   Aura Software zorgt voor het beheer van de 
software en de dagelijkse back-ups

   Met behulp van het Aura Dashboard vraag 
je in één keer uitleenstatistieken van alle 
scholen op

   Al deze diensten zijn inbegrepen in het 
abonnement



Aura Software kan ook zorgen voor:

   Conversie bestaande catalogus naar Aura 
(gratis conversie schoolWise en v@school 
catalogus)

   Additionele module voor het beheer van 
wisselcollecties op de scholen

   Cursus Aura voor leesconsulenten
   Instructievideo’s over de basishandelingen in 

Aura Junior 

Aura ook voor scholen 
zonder de Bibliotheek op school

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

Meer weten?

Wil je meer informatie over Aura voor de 
schoolbibliotheken? Neem dan contact met ons 
op. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor jouw 
bibliotheek. Of bekijk de demosite van Aura 
Junior en Aura Online op:

  »  www.aura.nl/demo

Aura Software BV 
Postbus 2108
3800 CC  Amersfoort

T  +31 30 606 40 95
E  info@aura.nl
I   www.aura.nl

Aura Software is een dochter-
onder neming van NBD Biblion.


