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advance understanding and drive innovation 

Together we



“Door bibliografische records, data van 
uitgevers en kennisbanken, 
leveranciersrecords, seriële patronen en 
meer te delen binnen en buiten Nederland 
kan zeer efficiënt gewerkt worden.”
– Bert Looper, Directeur Tresoar





Intelligent workflows

Global data network

Library management applications Discovery applications





“Onze gebruikers acteren op het web. Dit 
contract met OCLC zorgt ervoor dat 
bibliotheekservices maximaal kunnen 
integreren met hun workflows. Zo creëren 
we de optimale digitale wetenschappelijke 
informatievoorziening van de toekomst!”
– Anja Smit, Universiteit Utrecht
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“Wij vinden dat je succesvoller wordt 
als je kennis van anderen gebruikt en 
eigen kennis deelt.”
– Wilma van Wezenbeek, bibliotheekdirecteur
TU Delft Library



Foto: Dick van Aalst/Radboud Universiteit Nijmegen













Wise CRM

nieuwsbrieven marketing+ donateurs





76% gebruikt Wise



“Het wordt gemakkelijker om 
gemaksdiensten te introduceren, zoals 
gerichte nieuwsbrieven en 
aanwinstenlijsten voor specifieke 
lenersgroepen. Zo kunnen we onze klanten 
nog gerichter en persoonlijker bedienen.”
– Nathan Speekenbrink, projectleider
de Bibliotheek Midden-Brabant





“Het museum is vreselijk enthousiast en wij 
ook. Het is een mooie aanvulling want zij 
hebben een collectie van ca. 3.000 banden 
over onze regio. Ik ben heel benieuwd hoe 
het er straks uitziet in de catalogus!"
– Marlies Sipkens, Teamleider Volwassenen en Jongeren
de Bibliotheek IJmond Noord
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Kennis geeft iedereen een stem: 
Samenwerken aan kennis

De kracht van het netwerk 
(Jeroen de Boer)

Ontwikkelingen bij de Koninklijke 
Bibliotheek (Jos Debeij)

UKB in 2015
(Simone Kortekaas)

13:30 – 15:00 uur | Hertz

Ontwikkelingen bij HKA:
Productupdate

In gesprek met Deem Stam 
(de Bibliotheek Rotterdam)

schoolWise en mediatheekWise 
(Hennie Borstlap)

Wise Digitale Infrastructuur, 
WiseCat+ en de Marketingmodule 
(Tom Ritsema en Maaike Kelder)

13:30 – 15:00 | Cloud Nine


