
A u r a 
B e s t e l f o r m u l i e r

Bestelformulier voor bedrijven en organisaties die geen onderwijsinstelling zijn. 
Voor onderwijsinstellingen is een apart bestelformulier beschikbaar.

Voor niet-onderwijsinstellingen ONL IN E  SO F TWARE  VOOR  UW  B I B L I O THE EK

Zie ommezijde voor vervolg bestelformulier en voor ondertekening van uw bestelling!                         

                                  Aura Online
Uw catalogus, uitleenadministratie, inventarisatie en zoekmodule online.

Tot   3.000 exemplaren

Tot   6.000 exemplaren

Tot   8.000 exemplaren

Tot 10.000 exemplaren

Tot 15.000 exemplaren

Tot 20.000 exemplaren

Tot 25.000 exemplaren

Heeft u meer dan 25.000 exemplaren? Neem dan contact met ons op voor een o� erte 
op maat!

Aura Planning
PC´s, maar ook bijvoorbeeld videoapparatuur, vergaderruimtes of werkplekken 
reserveren en uitlenen aan werknemers of bezoekers van uw mediatheek of 
documentatie centrum.

Eenmalige opstartkosten, bij aanschaf van Aura Online of Aura Planning. 
o.a. voor het inrichten van uw website

De abonnementsprijs is inclusief helpdesk, regelmatige updates en upgrades van de 
software en dagelijkse back-up van uw gegevens. 

60,=

140,=

80,=

500,=

160,=

120,=

100,=

Per maand

40,=

Aura Online

60,=

Aura Planning

Plug-ins voor Aura Online
Aura Library app: leners app voor Aura Online
Toegang tot Aura Online en mijn AuraSpace vanaf smartphone of tablet. Zoeken in de 
catalogus, reserveren, verlengen en reserveringsinformatie via pushberichten, 
themalijsten als boekencarrousels.
* Prijs per Aura Online site, gratis voor medewerkers

Aura Juridische Collectie
Zoeken in Aura Online vanuit Rechtsorde of Legal Intelligence.

Aura Leners Inlezen: met UMRA
Lenersgegevens automatisch inlezen vanuit de personeelsadministratie of active 
directory. Bij Tools4Ever sluit u een apart abonnement af voor deze service.

Aura RFID
Beveilig uw collectie met een RFID-beveiligingssysteem van Autocheck Systems BV.
Eenmalige con� guratiekosten op aanvraag.

Aura zelfservice uitleenscherm
Functionaliteit ten behoeve van zelfservice (uitleen en inname)

Extra functies

20,=

20,=

20,=

Per maand

10,=*

Conversie naar Aura Online
Kosten voor conversie van uw huidige catalogusgegevens naar Aura Online op aanvraag. 

Conversie

20,=



Naam bedrijf / instelling   ................................................................................................................

Naam opdrachtgever    ....................................................................................................  M / V

Functie opdrachtgever    ................................................................................................................

Adres      ................................................................................................................

Postcode / Plaats    ................................................................................................................

Telefoon     ................................................................................................................

E-mail adres     ................................................................................................................

Plaats      ...................................................................  Datum  ...........................

Handtekening opdrachtgever:

Hartelijk dank voor uw bestelling!  U kunt uw bestelling sturen naar onderstaand adres.

195,=Barcodescanners Datalogic barcodescanner Heron D130
CCD barcodescanner met aansluitkabel en handleiding. Geen extra software of 
netvoeding nodig.

Datalogic Quickscan Mobile
Draadloze barcodescanner. Scant tot 12 meter van het basisstation verwijderd.
Verzend- en administratiekosten voor barcodescanners: € 20,=.

Uw gegevens

• Prijzen zijn uitsluitend geldig voor niet-onderwijsinstellingen.
Voor onderwijsinstellingen is een apart bestelformulier beschikbaar. 

• Aura Online is beschikbaar als abonnement.
• Een abonnement op Aura Online geeft recht op één webadres (URL) met Aura Online en uw data. 
• Als u wilt kunt u op hetzelfde webadres de collecties van meerdere bibliotheken in één gezamenlijke 

catalogus en één gezamenlijke uitleenadministratie van Aura Online onderbrengen.
• Na het eerste abonnementsjaar is het abonnement per drie maanden schriftelijk opzegbaar, met 

inachtneming van één maand opzegtermijn.
• Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.
• Prijslijst d.d. 01-01-2016, voorgaande prijslijsten zijn ongeldig. Prijswijzigingen voorbehouden.
• Zie voor onze verkoopvoorwaarden en SLA: www.aura.nl.

De kleine lettertjes

  Aura Software    •    Postbus 2108    •    3800 CC  Amersfoort    •    T (030) 6064095    •    E info@aura.nl    •    www.aura.nl

295,=

Cursus Aura Online 1.250,=Cursus Aura Online
Tweedaagse praktijkgerichte cursus Aura Online bij Aura Software in Amersfoort, per 
deelnemer.
Raadpleeg www.aura.nl voor meer informatie over de inhoud van de cursus en cursus-
data.

Aura GGC importmodule 
Importeer titelgegevens uit het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogus 
systeem (GGC)

Managementboek.nl 
Aura Online koppeling met Managementboek.nl: titelbeschrijvingen downloaden uit 
managementboek.nl inclusief directe link naar bestelfunctie.

Titels downloaden 20,=

20,=


