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DET DIGITALE BIBLIOTEK

Intuitiv læring og leg

Biblioteksindretning er vores kernekompetence; vi skaber kreative, unikke og prisvindende reol- og møbelløsninger til det globale  

biblioteksmarked. Vi ønsker, at gøre biblioteksbesøget til en inspirerende, spændende og positiv oplevelse for alle brugere.

I takt med at biblioteker i dag er under hastig forandring med faldende fysiske udlån og med nye opgaver som folkeoplysning og  

kulturformidling spiller de digitale medier en stadig større rolle. For at tiltrække biblioteksbrugere i vores digitale samfund er det vigtigt 

at biblioteket supplerer bestanden af bøger med andre attraktive tilbud. Kombinationen af digitale og fysiske elementer giver en 

dynamisk biblioteksoplevelse.

For at ruste nutidens bibliotek til fremtidens forandringer, tilbyder vi et sortiment af digitale biblioteksprodukter, der understøtter det 

digitale bibliotek. Der er mange muligheder for at integrere digitale medier, som både er involverende, kreative og lærende. Produkterne 

visualiserer bibliotekets materialer på en digital platform, som betyder at både brugere og bibliotekarer kan søge efter emner og kilder på 

de interaktive skærme, der opsættes i biblioteket samt på brugernes mobile enheder. Det visuelle indtryk er styrket gennem appellerende 

design, der opfordrer til intuitiv læring og leg, og hvor brugervenlighed er en naturlighed.

De digitale platforme henter informationer fra bibliotekets informationskilder, f.eks. Brønden, Cicero (Det Fælles Bibliotekssystem),  

nyheder/arrangementer fra website/DDB CMS, Litteratursiden, Den Store Danske og eReolen.

Det digitale bibliotek 

vil være med til 

at øge bibliotekets værdi 
som formidler 

og give brugerne 

helt nye muligheder 

for at søge inspiration 

eller viden
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LIBRY POSTER

Skab et levende og foranderligt biblioteksrum

Et inspirerende og omskifteligt biblioteksrum skabes med dynamiske plakater. Platformen integrerer med bibliotekets indholdskilder, 

så indhold kan hentes automatisk til plakaterne. Brug plakaterne som arrangementskalender, wayfinding, inspirationspakker, nyhedsvisning,  

eksponering af temaer, billedgallerier osv. Mulighederne er uendelige og plakaterne kan placeres i alle bibliotekets områder.

Libry Poster kan vise:

  Temaer

  Arrangementer

  Lister (hentes fra Litteratursiden,     
     eMusik, eReolen, Brønden) 

  Materialer  
     (nye, populære, sjældent lånte)

  Nyheder/budskaber  
     (grafiske transitioner på flere skærme)

  Intelligent materialeformidling (IMF)    
     (fremhæve aktuelle IMF-pakker)

Indhold (tekst og grafik) til digitale  
plakater laves nemt med skabeloner.
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Grib en bog og kig på de forskellige 
bogforsider og  videoer på skærmen. 

Kombinationen af digitale skærme og 
fysiske elementer (bøger, anmeldelser,  
spil osv.) indbyder til at interagere 
med reolen.

Se eksempler på temaer 

LIBRY SHELVES

Et inspirerende og foranderligt udstillingsvindue

Libry Poster er den oplagte løsning til emne udstillinger. Udvælg og sæt fokus på et bestemt emne med en kombineret udstilling af  

fysiske og digitale materialer. Temareolen består af 5 digitale skærme, der kan vise billeder, tekst eller forskellige biblioteksmaterialer, 

og som understøtter eller forstærker det viste emne. 

Aabenraa Bibliotek, Danmark
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Scan QR koden



LIBRY BOOK SHOP

Til forsider, temaer, inspiration og overblik

I Libry Book Shop kan topaktuelle bøger vises, men den kan også bruges til at vise “glemte” bøger. Det er dokumenteret, at bøger, 

hvor forsiden vises, lånes ud oftere end bøger, der blot viser ryggen. Bogautomaten formidler materialer, som enten er i hele biblioteket 

eller i specifikke områder. Den kan for eksempel indstilles til kun at vise de materialer, som er i det område eller den reol, hvor automaten er 

placeret.

Libry Book Shop har et simpelt og let interaktionsniveau, 
som brugerne kan relatere til, og som giver dem en intuitiv  
forståelse af, at de kan interagere med skærmen. De kan 
”bladre” gennem de digitale bogforsider i automaten og 
dykke ned i de bøger, som de ønsker yderligere information 
om: 

  En beskrivelse af bogen
  Bøger i samme serie
  Andre bøger af samme forfatter
  ”Andre har også lånt”

Bogautomaten fungerer både som inspiration og som  
overblik, og udvider bibliotekets fysiske kapacitet ved at 
kunne vise forsiderne på hele materialebestanden. 

Ved hjælp af menuknapperne, kan biblioteket selv styre 
hvilke emner der vises, og kan samtidigt sætte fokus på  
- og dermed øge udlånet af - bestemte materialer.

Bogautomaten kan med fordel integreres i reolgavlene og  
tilpasses indholdet i den pågældende reol. 
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LIBRY BUTLER

Søg og du skal finde

Libry Butler er en nyskabende servicestation, der forener service og formidling og dækker stort set alle brugernes behov i ét møbel. Med 

Libry Butler kan biblioteksbrugere søge og få inspiration, låne og aflevere, se profil og betale mellemværender med MobilePay med 

det samme. Libry Butler er integreret i et smukt designet, væghængt møbel. Møblet kan designes i en farve, der æstetisk passer i bibliote-

kets designlinje. Skærmens udgangsposition inviterer til interaktion med brugerne, og vil derfor fungere fint i såvel bemandede som 

ubemandede biblioteker.

STANDARDFUNKTIONER

  Søgning ink. søgeforslag, filtrering og intelligent   
     materialevalg

  Materialets detaljer inkl. relaterede materialer,  
     ”om forfatteren” og ”anmeldelser”

  Funktonerne ”find på hylden” og ”reserver”

  Udlån og aflevering

  Profil inkl. hjemlån, reserveringer og mellemværende

  Huskeliste

  Send placering og lister til e-mail

EKSTRAMODULER

  Udlån og aflevering  
     (inkl. integration af RFID-scanner)

  Integration med MobilePay til betaling af  
     mellemværende

  Printfunktion

  Opsætning af SMS-service
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LIBRY BUTLER

Søgeresultater er opdelt i materialetyper. Når materiale er valgt, 
vises yderligere information samt mulighed for visning af  
relateret indhold. Information om materialets tilgængelighed 
vises meget synligt.

SØGERESULTATER

Når de valgte biblioteksmaterialer er fundet på hylden, kan brugeren 
låne materialet med det samme og vælge at få en kvittering pr. 
e-mail eller print.

UDLÅN

Ved aflevering af biblioteksmaterialer guides brugeren visuelt 
og enkelt til at lægge materialerne på scanneren. Brugeren kan 
vælge at få en kvittering pr. mail eller print.

AFLEVERING

Brugeren kan logge ind og få et overblik over hjemlån, 
reserveringer og mellemværende.

PROFIL

Alle søgninger opdeles i tags, så brugeren hurtigt kan tilføje eller 
redigere i sin kombination af søgeord. Yderligere tags kan tilføjes 
ved hjælp af filtreringen, som gør søgningen mere præcis.

SØGEFILTRERING

Søgning kan foretages på emne, titel ELLER forfatter

STARTSIDE



LIBRY STORY PANORAMA

Slip fantasien løs

Sæt dig i lænestolen og læs højt - så viser historie panoramaet bogens ”scener” via stemningsbilleder til dine tilhørere. Dette visuelle 

lag vil transformere oplevelsen og give tilhørerne en fornemmelse af, at de nærmest selv står i eventyrskoven eller rider på ryggen af en 

drage! Fortællingerne slipper fantasien løs.

Det visuelle lag styres på en iPad, hvor 
oplæseren vælger den setting og  
stemning, som skal sprede sig i rummet. 

Oplæseren kan let skifte stemnings-
markøren undervejs, ved at trække 
stemningen i en anden retning.  
Skabeloner kan laves inden oplæsning, 
så oplæseren hurtigt kan skifte til en ny 
stemning under oplæsningen.

Historiepanoramet kan også vise 
siderne i bogen, så børnene kan følge 
med i tekst og billeder, hvilket er særligt 
velegnet til højtlæsning for større  
grupper børn.

Kongsberg Bibliotek, Norge



LIBRY PLAY FLOOR

Leg og læring

Lad børnene interagere med indholdet på gulvet ved hjælp af fødderne. Det interaktive gulv er et lærerigt element til børneafdelingen, hvor 

leg og læring går op i en højere enhed. Brug gulvet til interaktive spil med fokus på læring, hvor bogforsider kan vises i et vendespil,  

bogstaver og tabeller kan øves eller fremtryl et gulv med levende insekter midt i biblioteket. 

Kongsberg Bibliotek, Norge

Se det interaktive gulv i brug

Scan QR koden



LIBRY INTERACTIVE TABLE

Den intuitive søgning

Gå på opdagelse i tematiserede stakke af bøger, videoer og billeder med et formidlingsbord. En intuitiv og inspirerende indgang til 

bøgernes verden åbner sig, og giver en visuel præsentation af litteraturens univers med dette multitouch-bord. Formidlingsbordets 

dragende design tiltrækker brugerne og giver dem dybde og perspektiv i deres søgninger. Det sker gennem interaktion og visning af 

bogforsider, billeder, video og tekst om materialerne.

Formidlingsboredet er ”intelligent” og registrerer når brugere nærmer sig, 
hvorefter materialerne flyder henover bordet og giver brugeren lyst til at 
interagere; flytte, skalere og rotere dele af indholdet rundt på bordet.

Brugeren kan trække en bogstak hen til sin plads hvorefter stakken breder 
sig ud og giver mulighed for at vælge en bog. Ved klik på bogen åbnes den 
og udfolder et uendeligt univers af biblioteksindhold.

Med favorit funktionen kan brugeren markere og gemme materialer, som 
kan sendes til en mailadresse.

Kolding Bibliotek, Danmark

Se formidlingsbordet i brug  

Scan QR koden



LIBRY AUDIO FACTOR

Skab din egen musik

Skab noget nyt - Libry Audio Factor er et mixing-program, der omdanner musik til et visuelt interaktivt univers. Musiknumrenes 

enkelte lydspor vises som cirkler, der kan manipuleres med fingrene på en skærm. På den måde kan man intuitivt lege med musikken, 

hente små lydstumper ind i programmet, flytte rundt og skrue op og ned, eksplodere lydcirklerne og lave fede remix. Alle kan være 

med i dette engagerende fællesskab. 

Kongsberg Bibliotek, Norge Narvik Bibliotek, Norge

Se audiofaktor i brug

Narvik Bibliotek, 
Norge

Scan QR koden
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DET DIGITALE BIBLIOTEKSRUM

Det digitale bibliotek har en verden af muligheder...

Den digitale verden rummer uanede muligheder for at skabe et digitalt biblioteksrum, hvor tilgængelighed, viden og læring 

giver brugerne nye intuitive og interaktive oplevelser. Sammen med Redia skaber vi innovative, værdifulde løsninger, hvor design, 

indhold, rum og teknologi arbejder sammen. Vi supplerer hinanden med viden og passion i bestræbelserne på hele tiden at nytænke 

biblioteket og tilføre elementer, der integrerer fysiske og digitale løsninger til gavn for både medarbejdere og brugere. Vi skaber det 

digitale biblioteksrum.

Udover de viste produkter i dette materiale, arbejder vi kontinuerligt på nye og forbedrede digitale løsninger. Vi har blandt andet udviklet 

app’en ”Biblioteket”, der giver adgang til biblioteket døgnet rundt og som er et godt informationsværktøj for både medarbejdere og brugere. 

Læs mere om digitale produkter 

Scan QR koden

Hold dig opdateret med vores digitale biblioteksprodukter 

og se løsninger fra andre biblioteker på vores hjemmside 

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk eller scan koden herunder.


