Bibliotheken behalen tastbare resultaten met

Tijdbesparing

Nieuwe functionaliteit

Betere dienstverlening

We houden meer tijd over om onze studenten te helpen. We
willen meer oog hebben voor de studenten.

Onze eindgebruikers kunnen items online verlengen, online
reserveren en online items aanvragen bij ons andere filiaal.

Voortaan kunnen onze studenten in de catalogus van onze
bibliotheek ook naar tijdschriftartikelen zoeken.

ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

IRVINE VALLEY COLLEGE

CENTRAL COLLEGE

Dankzij de vereenvoudigde werkprocessen houden we meer
tijd over om programma's op te zetten voor informatie, digitale
geletterdheid, of digitale geesteswetenschappen.

Voortaan onderhouden we en bieden we makkelijker toegang
tot ruim 35.000 educatieve streamingvideo's.

We hebben onze studenten betere toegang gegeven tot
onze collecties en de collecties van bibliotheken waar we
mee samenwerken.

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
De bespaarde tijd hebben we gebruikt om onze collectie te
inventariseren, onze speciale collecties te catalogiseren en een
game-avond te organiseren.
PEPPERDINE UNIVERSITY

MEDICINE HAT COLLEGE
We hebben een systeem gekozen dat met ons mee kan
groeien, werkprocessen efficiënter maakt en innovatie
bevordert voor ons onderwijs en voor onderzoek.
UNIVERSITY OF BRISTOL

Dankzij de bespaarde tijd bleef er meer tijd over om ons te
richten op onze bibliotheekgebruikers en bezoekers.

Met WMS bieden we de infrastructuur en een dienstverlening
die speciaal is afgestemd op de studiewensen van onze lokale
en internationale wetenschappers.

PRITZKER MILITARY MUSEUM & LIBRARY

UNIVERSITY OF KWAZULU-NATAL

De tijd die we hebben bespaard gaf ons de ruimte om te gaan
samenwerken met het onderwijspersoneel.

Het systeem en de applicaties staan in de cloud, waardoor
wij een stuk flexibeler zijn en ons vrijer over de campus
kunnen bewegen.

COLLEGE OF ST JOHN’S UNIVERSITY

1e WMS-bibliotheek live
September 2010

BRIDGEWATER COLLEGE

Besparing op budget
Samenwerken betekent dat er meer gelegenheid is om
te leren, kosten te besparen en betere toegang te geven
tot informatie.
UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE
Met het bespaarde geld konden we een aantal nieuwe
elektronische databases aanschaffen.

BERGEN COMMUNITY COLLEGE

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO

Ons consortium heeft "PALshare" geïmplementeerd, zodat
studenten hun aangevraagde items snel kunnen ontvangen.

Met de applicaties kunnen we alles analyseren en zorgen dat
we weten welke investeringen echt hun geld waard zijn.

PRIVATE ACADEMIC LIBRARY NETWORK
OF INDIANA (PALNI)

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Studenten waarderen dat zij niet in de ene na de andere
database hoeven te zoeken. De zoekresultaten verschijnen nu
in één lijst.
NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY, LAW LIBRARY
Schaalvergroting betekent toegang tot wereldwijd
bronnenmateriaal voor gebruikers en betere werkprocessen
voor onze medewerkers.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1e bibliotheek in NL
kiest WMS

WMS algemeen
beschikbaar

University of Aruba
kiest WMS

UKB kiest
WorldShare Platform

Tilburg University

Juli 2011

Juni 2013

Februari 2014

Tresoar kiest WMS
Tresoar kiest WMS

We hebben geld bespaard en we krijgen betere ondersteuning
en training. Die laatste twee zijn bij WMS inbegrepen.
MENLO COLLEGE
WMS helpt ons kosten te besparen doordat routinetaken
minder werk kosten. Bovendien kunnen we nu binnen dezelfde
catalogus items in de wereld, maar ook uit de openbare
archieven van de gemeenteraad vinden.
SEDAC

1e hogeschool
in Nederland

Bijna 700 bibliotheken in
de wereld kozen WMS

Hogeschool Utrecht

Juni 2021

Ga naar oc.lc/wms-nl voor meer informatie.
Kijk video's en lees verhalen van bibliotheken die dingen anders doen om tijd over te houden voor andere dingen.
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