


Aura Software

Meer dan 30 jaar thuis in schoolmediatheken.

 Nederlandse organisatie sinds 1991.

 Dochteronderneming van NBD Biblion.

 Online software voor schoolbibliotheken.

 < 1.400 klanten.

 < 85 % van de VO-scholen gebruikt Aura Online.



Wat is Aura Online

 Catalogussysteem voor school.

 Onafhankelijk van software in 
bibliotheek. 

 Uitleensysteem voor school.

 Inzicht in leengedrag.

 Zoekportal voor leerlingen.

 Digitaal platform voor leesbevordering.

 Collectieadvies en collectieaanschaf.



Waarom Aura Online?

 Accreditatie door de KB voor de Bibliotheek op school.

 Marktleider in het onderwijs.

 Betaalbaar: al vanaf € 330 per jaar.

 Ontwikkeld vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk; afgestemd op wensen van mediatheken.

 Ontzorging: Aura Software neemt de ondersteuning/helpdesk uit handen. Zonder extra kosten.

 Onafhankelijk van software in de bibliotheek.

 Conversie bestaande catalogus.

 Voor scholen met of zonder de Bibliotheek op school.



Nog meer voordelen

 Eenvoudig en zeer 

gebruiksvriendelijk.

 Geschikt voor kleine en grote collecties.

 Ook met meerdere vestigingen in een gezamenlijke catalogus.

 Scholen lezen zelf makkelijk de leerlingen in het Aura Online lenersbestand in.

 Uitgebreide statistieken, managementinfo en rappelfunctie.

 Volledig in de Cloud: geen extra kosten voor beheer, updates en geen lokale installatie.

 Veel ruimte voor eigen keuze van de school m.b.t. inrichting en opmaak. Homepage in huisstijl.

 Plug-ins voor extra functionaliteit, bijv. voor de integratie van Meer over Media (MoM), een 

dynamische koppeling met de leerlingadministratie, het innemen en uitlenen via selfservice of 

voor het beheren van wisselcollecties op de scholen.



Leesbevordering

Samen maken we van leerlingen betere lezers.

 Boekencarroussel met aanwinsten in de 
mediatheek en actuele (school) thema’s.

 Homepage met actuele informatietegels: o.a.
verwijzen naar andere informatiebronnen.

 Op ontdekkingstocht d.m.v. afbeeldingen op 
thema.

 Top-10 meest gelezen boeken bekijken.

 Zoeken/reserveren in de catalogus van de 
school.

 Zoeken/reserveren in  catalogus bibliotheek.

 Leerlingapp: bibliotheek altijd bij de hand.

 Zoeken in de e-book collectie van  online 
Bibliotheek.



Leesbevordering begint met de juiste match!

Aura Online helpt leerlingen  boeken vinden die bij 
hen passen.

 Leesadvies van docenten / mediacoach.

 Reviews lezen en schrijven.

 Gelezen boek waarderen met sterren.

 Onlangs ingeleverde boeken bekijken.

 Boeken zoeken op leeftijd of niveau.

 Tips voor andere interessante boeken.

 Favorietenlijst samenstellen.

 Boek van de maand.



Beheren en uitlenen met Aura Online

 Boeken zoeken & bestellen in webshop

NBD Biblion via Aura Collectiewijzer.

 Razendsnel de bij NBD Biblion bestelde

boeken invoeren via Plankklaar koppelen.

 Ook eigen materialen opnemen.

 Wisselcollecties voor scholen inlezen

 Barcode- en rugetiketten genereren en 

afdrukken.

 Scholen lezen leerlinggegevens in uit de 

schooladministratie.

 Ook met Selfservice voor innemen en 

uitlenen. 



Collectiewijzer in Aura Online

Een goede mediatheekcollectie: voor 
leesplezier en leesmotivatie.

 Inspiratie voor nieuwe boeken.

 Hulp bij het samenstellen van een 
evenwichtige collectie.

 Hiaten mediatheekcollectie aanvullen.

 Titels zoeken en bestellen in 
totaalaanbod van Boeken op School. 

 Boeken worden door NBD Biblion 
bezorgd op school.

 Snel en makkelijk invoeren in de Aura 
Online catalogus via Plankklaar koppelen. 
Met één handeling kunnen de boeken de 
kast in.



Aura Library leerlingapp

 Meer dan 500.000 leerlingen gebruiken ‘m al. De mediatheek altijd op zak.

 24/7 toegang tot de mediatheek en de catalogus van de bibliotheek.

 Inspiratie, zoeken, reserveren, verlengen, uitleeninfo opvragen, reviews schrijven en 

lezen, gelezen boeken waarderen, prérappel en notificaties via pushberichten.

 App ook als lenerspas.



Stappenplan schoolWise -> Aura Junior

Boeken ontdekken en 
eigen verzameling 
websites opnemen



Grip op de collectie en inzicht in leengedrag van de leerlingen 



Meer informatie

www.aura.nl

http://www.aura.nl/

