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Book Discvr
Book Discvr is een van de toepassingen die Bookarang speciaal
voor bibliotheken heeft ontwikkeld. Book Discvr geeft persoonlijke
boekentips en helpt bibliotheekbezoekers bij het maken van een
keuze uit het enorme aanbod. Zo inspireert u uw klanten en zorgt u
voor een brede activering van de collectie.

Hoe werkt het?
De klant beantwoordt op een iPad
in een zuil een aantal vragen over
zijn of haar leesvoorkeuren en komt
vervolgens terecht in een wereld van
moods (vergelijkbaar met Spotify), zoals
‘Ruig & rauw’ of ‘Denken & dromen’, of
een van de tientallen andere moods.
Zo kan de bibliotheekbezoeker
gemakkelijk virtueel rondstruinen en
nieuwe boeken ontdekken die perfect
bij hem of haar passen.
Book Discvr is gekoppeld aan uw
actuele collectie geeft dus alleen tips
van boeken die ook daadwerkelijk
aanwezig zijn. Handig! Zo kan de klant
het ontdekte boek direct meenemen.
Goed om te weten: Book Discvr werkt
met de categorieën fictie, non-fictie en
literaire non-fictie (geen kinder-, kooken studieboeken).
Book Discvr draait op een iPad Pro in
een Tabdoq-zuil die gemakkelijk binnen
de bibliotheek kan worden geplaatst.
Bookarang levert zowel de hardware
als de software; het enige dat u hoeft te
regelen, is stroom en wifi.

Gemak voorop
Wij doen ons best om onze toepassingen zo
simpel en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken:
geen technische kennis vereist
	alleen wifi en stroompunt nodig
	door iedereen zonder voorkennis of uitleg
te gebruiken
	automatische koppeling met collectie en
beschikbaarheid
	nieuwe boeken in de collectie direct
opgenomen
	24/7 technische ondersteuning

All-inclusive
Bookarang levert Book Discvr all-inclusive:
de huurprijs omvat alle benodigde software en
hardware. Geen extra kosten, geen vervelende
verrassingen.
	Book Discvr-software
	iPad Pro 12.9 inch
	Tabdoq-zuil
	gratis levering en installatie
	gratis automatische updates
	gratis vervanging van iPad Pro en/of zuil
bij mankementen
	contractduur minimaal 1 jaar

Feedback en samenwerking
Wij vinden het belangrijk om nauw met onze klanten samen te
werken. We staan open voor ideeën en stellen uw feedback zeer
op prijs. Daarnaast monitoren wij doorlopend het gebruik van Book
Discvr binnen de bibliotheek, zodat we de software steeds verder
kunnen optimaliseren.

Over Bookarang
Bookarang is een jong technologiebedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in literatuuranalyse en inhoudelijke
boekaanbevelingen.
Wij zetten de nieuwste technieken op het gebied van
kunstmatige intelligentie in om de beste match te
maken tussen lezer en boek.
Bibliotheken en boekwinkels gebruiken onze
technologie om hun collectie te activeren en hun
klanten te inspireren.
Inmiddels maken tienduizenden mensen dagelijks
gebruik van de aanbevelingen van Bookarang.
www.bookarang.com
info@bookarang.com
020 – 722 08 70
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