
haal meer uit je online bibliotheek

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.webbieb.nl onder narrowcasting

of bel Huub van Dommelen via 040 - 7009 703

Veel bibliotheken weten inmiddels wat WebbiebNL doet. Wij geven trainingen 
en bieden advies en oplossingen op het gebied van de digitale bibliotheek en 
online marketing.
Daar komt nu een activiteit bij: narrowcasting voor bibliotheken.

Bibliotheken zien steeds meer de voordelen in het gebruik van narrowcasting. 
Maar bibliotheken bese�en ook dat dit een nieuwe activiteit is die continu 
onderhouden moet worden in de actuele berichtgeving.
Alleen dan is narrowcasting e�ectief. Daarvoor biedt WebbiebNL de oplossing.

Narrowcasting in jouw bibliotheek

Stel zelf je narrowcasting pakket samen

Voordelen WebbiebNL narrowcasting:

Heb je al schermen hangen en ben je vooral geïnteresseerd in een abonne-
ment voor de levering van actuele en klantgerichte content?
Dat kan geheel of gedeeltelijk, precies zoals je zelf wilt.
Alle varianten zijn mogelijk. Ook als er een koppeling moet worden gelegd met 
je bibliotheeksysteem, kan dat.
Wij kunnen ook de hard- en software leveren die je nodig hebt om narrowcas-
ting te introduceren in je bibliotheek.
Zo ben je verzekerd van een betrouwbaar draaiend narrowcasting systeem in
je bibliotheek, waar je geen omkijken naar hebt.

WebbiebNL levert graag de narrowcasting oplossing op maat, die helemaal is 
afgestemd op de wensen van jouw bibliotheek. 

 * Flexibele abonnementen voor genereren en plaatsen van actuele       
                      en klantgerichte content.
 * Vrij kiezen voor narrowcasting hardware, software of een 
    combinatie.
 * Kant en klare oplossingen waar je geen omkijken naar hebt.



WebbiebNL heeft speciaal voor de bibliotheken in 
Nederland een aantrekkelijk narrowcasting aanbod 
samengesteld.
Uniek daaraan is dat je zelf kiest wat je nodig hebt:
*       Content abonnement voor actuele berichtgeving
*       Hardware infrastructuur, o.a. schermen
*       Software voor beeldschermcommunicatie
Je kunt dus kiezen om het genereren en plaatsen van 
actuele berichten op narrowcasting aan 
WebbiebNL uit te besteden.

Nieuw bij WebbiebNL: 
Narrowcasting voor bibliotheken!

Lees verder


