Dantek BiblioMatik
Dantek BiblioMatik ger biblioteket en ny
roll i skolans arbete

och andra me-

Låntagarregistrering

dia, ger syste-

för administration av

met överblick,

låntagare och utskick av

helhet och ett

kravbrev via e-mail, van-

sammantaget

ligt brev eller klasslista.

bättre utnyttjande av skolans samlade
resurser. På så
sätt uppnås
både en ekonomisk vinst
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själv sina lån och återlämningar, samt kontrollerar sitt personliga låntagarkonto.
Skolbibliotekariens

gogiskt utbyte.

portal erbjuder den enkla sökningen, men också

det moderna bibliotekssy-

Olika programdelar ger

en rikedom av raffinera-

stemet för undervisnings-

det bästa arbetsflödet

de sökhjälpmedel, t ex

institutioner där information om böcker och andra
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ken hanterar låntagaren

och ett pedaDantek BiblioMatik är

Särskilt intressanta artiklar:

I Självbetjäningsdis-

media samlas på ett enda

Materialunderhåll till
registrering av av böcker

CCL, som stöd till den
professionella sökningen.

och andra media. Vi an-

Statistik med viktig

vänder svenska standard-

information till personal,

formatet MARC21.

elever och skolledning.

sina resurser. Genom att

Lånedisken, där perso-

Websök för elever, för-

registrera både biblio-

nalen hanterar alla låne-

äldrar och personal. Sök-

teksböcker, läromedel

rutiner.

ning, reservation mm.

ställe, vilket gör det möjligt att på ett effektivt och
säkert sätt kunna utnyttja

Frihet
Eftersom Dantek Biblio-

rummet, i arbetsrummet

Matik är webbaserat kom-

eller cafeterian och sök,

mer man åt det från vil-

reservera, gör omlån,

ken dator som helst, bara

planera och jobba i lugn

det finns Internet. Det

och ro. När som helst, var

innebär att man inte be-

som helst ...

höver vara i det fysiska
rummet för att få tillgång
till det som skolbiblioteket/skolan kan erbjuda. Sitt hemma, i klass-

en värld av möjligheter
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Biblioteksupplevelser med barnen i fokus
Dantek har under många
år satt fokus på den elevrelevanta informationen.
En ändamålsenlig presentation och exponering av
skolans material, på elevernas intressenivå.

domsböcker utgivna sedan
år 2000. Bokframsidorna ger
en visuell beskrivning av
sökresultatet, ett snabbt
sätt att identifiera och hitta
en bok, samt en inspiration
att läsa vidare.

Danteks pedagogiska ämnesord
Danteks pedagogiska ämnesord ger eleven den enkla
och direkta möjligheten att
söka intressant barn– och
ungdomslitteratur, baserat
på ämnesord, genrer och
kategorier.

Danteks innehållsbeskrivningar
Innehållsbeskrivningen är
Danteks sätt att för barnen
(inte vuxna) enkelt beskriva
bokens handling, samt lyfta
fram uppgifter som bokens
huvudperson, var handlingen utspelas mm. Dantek har
valt att avstå från förlagens
baksidestexter och reklam det är våra bibliotekarier

Bokframsidor
Danteks bokframsidor finns
till de flesta barn– och ung-

som utformar beskrivningarna.
Goda idéer
Den som vill bli inspirerad och
få ett lästips, väljer förstås
sökskärmen Goda idéer och
klickar på någon av knapparna. En grafiskt baserad, intuitiv
och inspirerande sökning där

Den bibliografiska posten
Vad spelar det för roll att

biblioteket och om den finns

lighet att redan framför bild-

man presenterar en bok

på hyllan eller är utlånad.

skärmen skapa sig en upp-

med all den information som

Den bör också presenteras

fattning om olika böcker och

finns att tillgå, om låntaga-

så, att ett barn har möjlig-

att kunna känna igen dem

ren inte förstår hur man ska

het att överblicka radläng-

när man går till hyllan.

tolka den? Dantek har lagt

den.

stor vikt vid sättet att pre-

Bibliotekspersonalen hämtar

Ingår boken i en serie, vill

enkelt en bibliografisk post

man ju veta vilka delar som

från DSkat (Dantek Skolka-

bok.

ingår i serien och naturligt-

talog) genom att avläsa bo-

vis vilken del man ska börja

kens ISBN-streckkod med

Den mest väsentliga infor-

läsa.

handscannern.

Får man dessutom en bra

Poster från Libris kan im-

beskrivning av bokens inne-

porteras och lokala poster

håll och bilden av bokens

kan registreras direkt i Dan-

framsida, har man en möj-

tek BiblioMatik.

sentera en bibliografisk post,
t ex informationen om en

mationen bör vara samlad
på ett och samma ställe, så
att man inte måste klicka sig
hit och dit för att få besked
om boken finns på det egna

Danteks support alltid till hands
Skolbiblioteket är en ser-

hjälper till med att reda ut

på” användarens skärm,

viceorganisation som ska

frågor rörande systemets

medan man talar i telefon,

betjäna många använda-

funktioner, så att du snabbt

kan supportpersonalen gå

re på kort tid. Därför är

kan komma vidare med

igenom en funktion med

det av största vikt att

dina uppgifter.

kunden, vilket gör långa

bibliotekssystemet alltid
är i drift och fungerar väl.
Uppstår ändå problem,
finns Danteks Support
alltid till hands.

Effektiv och personlig
support via telefon och
bildskärm

förklaringar onödiga. En unik
möjlighet till en
”extralektion”!

Danteks support finns på
plats när skolan är igång

All support sker direkt mel-

och erbjuder också fjärr-

lan dig och Danteks sup-

styrning av systemet via

portavdelning. Supporten

Internet. Genom att ”gå in

en värld av möjligheter

knappar med bilder och text
leder vidare till en mängd söktips.

Exempel på knappar i
Goda idéer
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Bra redskap är halva arbetet
Dantek BiblioMatik är en

· Sökning via skolans

enastående lösning för bib-

hemsida - för elever,

lioteket på skolan -intuitiv

föräldrar och lärare.

att ta till sig och enkel att
använda. Systemet inne-

· För pedagogisk personal
utgör systemet ett kraft-

håller alla de funktioner en

fullt stöd i planeringsar-

skola varje dag har behov

betet.

av och som sparar mycket
tid.

· Nyförvärvslistor för valfri
period.

· I självbetjäningsdisken
sköter låntagarna själva
utlån och återlämning

· Utlån av grupp– och
klassuppsättningar med

när biblioteket är obe-

en mycket effektiv och

mannat.
· Med ElevWeb söker du
din information direkt

flexibel arbetsprocess.
· Utskrift av utlån per elev
eller klass.

från klassrummet eller
vilken annan plats som

För att stimulera till ytterligare läsning kan du i ElevWeb visa

helst.

en ”Topp 10-lista” över bibliotekets mest utlånade material.

Varför göra det svårt?
I Dantek BiblioMatik finns alla funktioner för en smi-

· Skriv ut låntagarstreckkoder direkt från systemet—eller
använd lånekort

dig hantering av material i en pedagogisk miljö.

· Låntagarstatus för enskild elev, på skärmen eller som
utskrift

· Sökning från varje uppkopplad dator i skolan
· Sökning via skolans hemsida – för elever, föräldrar och
lärare

· Självbetjäningsdisk – sparar mycket tid för bibliotekspersonalen

· Vid registrering av nya böcker, läser man av bokens
ISBN-streckkod med en scanner för att få den bibliografiska posten på skärmen. Enklare kan det inte bli!

· Drift av systemet inkl backup och uppdatering med nya
versioner görs av Dantek
· Support direkt från Danteks supportavdelning

· Utskrift av alla utlån i en klass

· Utöver ovanstående finns naturligtvis hela det administrativa systemet med lånerutiner, kravhantering, utskrifter
och statistik mm, dvs allt som kännetecknar ett professionellt bibliotekssystem.

· Kravbrev kan skrivas ut klassvis eller individuellt, eller
skickas med e-mail
· Enkelt att flytta elever mellan klasser

Nyfiken — så här lätt kommer du i gång
Blir du också nyfiken på

Efter en introduktionskurs

graderingar sköts av Dan-

Dantek BiblioMatik?

loggar du in i systemet via

tek Driftcenter.

Skaffa ett funktionellt, inspirerande och pedagogiskt
genomtänkt system, för

Internet. Du är i trygga
händer - Dantek finns kvar
även efter köpet.

Kurs
Vi erbjuder kurser på olika
platser i landet, öppna kur-

hantering av skolans me-

Det enda du behöver för

ser såväl som kurser be-

diaresurser.

att komma igång är en

ställda av kommuner

Dina idéer blir vår inspiration och utvecklas till ny
funktionalitet i de årliga,
nya versionerna.

handscanner, streckkodsetiketter och en Internetansluten dator.
All drift, backup och upp-

en värld av möjligheter

Olika utgåvor av Dantek
BiblioMatik

Dantek DriftCenter är ett professionellt
Hosting Center och har det tekniska ansvaret för att Dantek BiblioMatik alltid är i
funktion. Sammantaget sköts driften av

Dantek BiblioMatik finns i olika utgåvor, för att passa
den enskilda skolans behov och ekonomi. Det kan
handla om skolans storlek, bemanning på biblioteket,
behov av funktionalitet och antal arbetsplatser.

ca 3 000 arbetsplatser av Dantek DriftCenter, som också ansvarar för daglig
backup av kundernas databaser och programuppgradering.

Dantek BiblioMatik 75
För de allra minsta skolorna, med behov av Dantek
Självbetjäning och Websök. Få böcker och ingen personal med egentligt biblioteksansvar.
Dantek BiblioMatik M
För mindre skolor. Innehåller alla funktioner och tjänster från standardutgåvan, men är avsedd för färre elever och titlar.
Dantek BiblioMatik
Det mest spridda systemet på skolbibliotek i Sverige.
Med alla de funktioner som en grundskola, gymnasieskola, folkhögskola eller annan utbildningsinstitution
har behov av.
Dantek BiblioMatik GF
Särskild version för gymnasieskolor och folkhögskolor,
med behov av ytterligare funktionalitet, flera arbetsplatser, bokning, hantering av läromedel mm.

Andra produkter från Dantek

Dantek biblioteks-

Lånekort och streck-

Streckkodsläsare

Kvittoskrivare

RFID / förvaring

scanner

koder

Dantek är en av de

Danteks kvittoskriva-

Radio Frequency IDen-

Robust scanner med

Materialstreckkoder till

ledande leverantörer-

re har hög driftssä-

tification är en förhål-

snabb och säker av-

böcker och andra ma-

na av streckkodsläsa-

kerhet och ger snab-

landevis ny teknik,

läsning. Lämplig på

terial i vitt, gult och

re till bibliotek, men

ba, tysta utskrifter.

som snabbt breder ut

bibliotek, där många

rött.

levererar också till

Termotekniken inne-

sig på många områ-

användare kommer åt

Lånekort med bibliote-

industri och handel.

bär att du aldrig be-

den. Dantek levererar

scannern—tål en vän-

kets namn och signa-

Våra streckkodsläsa-

höver byta toner eller

RFID-tags, samt etuin

da på golvet. Pro-

turpanel—smidigt för

re håller hög kvalitet

bläck—endast kvitto-

och fodral för förvaring

grammerad för ditt

låntagare som använ-

och det finns model-

rullen, vilken du också

av RFID-märkt mate-

bibliotekssystem. 5

der självbetjäning av

ler för alla ändamål.

beställer hos Dantek.

rial.

års garanti!

lånerutinerna.

Dantek AB har sedan 1997 utvecklat och marknadsfört programvara för bibliotek och informationshantering, med särskild inriktning på undervisningsinstitutioner. Dantek BiblioMatik är representerat i 90 kommuner i Sverige.
Företaget ingår i Dantek-koncernen med verksamhet i Sverige, Danmark, Grönland, Norge, Polen och Tyskland. I koncernen
ingår också eget utvecklingsbolag.
Våra lösningar sparar tid och pengar, stimulerar verksamheten och ger en effektiv hantering av ett bibliotek/mediasamling hos
våra kunder. Vi finns i trivsamma lokaler i centrala Växjö.
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