De voordelen van Aura Junior voor uw basisschool
Voordelen voor de leerlingen:



7/24 toegang:
Leesbevordering:



Gemak:

De bibliotheekcollectie is altijd online toegankelijk.
Boekverslagen, waarderingen met sterren en leestips helpen leerlingen
op weg met lezen.
Via de leerlingapp Aura Library kunnen leerlingen vanaf hun mobieltje
zoeken in de collectie.

Voordelen voor de directie:



Representatief:
Rendement:



Leesbevordering:




Betere prestaties:
Lage startkosten:

Aura Junior vormt een modern online visitekaartje van uw bibliotheek.
U haalt meer uit de investering in uw bibliotheekcollectie want deze
is beter toegankelijk.
Aura Junior stimuleert kinderen tot lezen (boekverslagen, waardering
met sterren, tips over andere boeken, lijst meest gelezen boeken etc.)
Wanneer leerlingen meer lezen leidt dit tot betere schoolprestaties.
Abonnement in plaats van hoge aanschafkosten.



Flexibel contract:

Na een jaar is het abonnement per kwartaal opzegbaar.



Eerlijke prijs:

Kosten op basis van de omvang van de collectie. Aura Junior is al vanaf
€ 25,- per maand beschikbaar.

Voordelen voor de bibliotheek:


Gemak:

Kinderen kunnen zelf innemen en uitlenen.



Altijd beschikbaar:

Altijd en overal, waar internet is, werken met Aura Junior.



Interactief:

Kinderen kunnen verslagen schrijven, waardering geven met sterren etc.



Extra service met app: Via de leerlingapp Aura Library bereikt u de kinderen nóg beter.



Up-to-date:



Gemakkelijke overstap: Aura Software richt uw website in en zet uw gegevens over.



Startklaar:

U kunt inloggen en direct aan de slag met Aura Junior.



Gebruiksvriendelijk:

Uitgebreide functies en toch eenvoudig in gebruik.



Uitstekende helpdesk: Met al uw vragen wordt u vlot en deskundig op weg geholpen.



Schaalbaar:

Geschikt voor kleine en grote collecties.



Ook met dBos:



Snel titels invoeren:

Met Aura Junior kunnen de benodigd uitleengegevens van
de leerlingen worden opgevraagd en doorgegeven aan de Monitor.
Razendsnel (gratis) titelbeschrijvingen inclusief covers downloaden van
titelsite van NBD Biblion in uw Aura Junior catalogus. U bespaart tijd en
uw online catalogus oogt direct een stuk aantrekkelijker.

U werkt automatisch met de laatste versie van Aura Junior.
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