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Presenteer uw collectie op een uitnodigende en overzichtelijke manier. Nieuwe of actuele titels, u bepaalt 
zelf welke titels u laat zien. Ook titels in het kader van een specifi ek thema zoals de Kinderboekenweek, de 
Maand van het spannende boek of bijvoorbeeld het WK Voetbal kunt u op een speciaal daarvoor ingerichte 
boekenplank tonen. 
Behalve actuele titels blijven uitgeleende titels ook zichtbaar, waardoor uw bibliotheekcollectie altijd op orde 
is. Rotunda biedt meer. U presenteert niet alleen uw collectie op een aantrekkelijke manier. Het systeem 
zorgt er ook voor dat uw bibliotheekleden uitgeleende titels kunnen reserveren. Zij krijgen persoonlijk een 
melding als deze weer beschikbaar zijn. Kortom, Rotunda is dé aanvulling op uw huidige presentatiemateriaal.

Rotunda is een groot beeldscherm, voorzien van een zogeheten 

touchscreen. Op Rotunda kunt u als bibliotheek boekenplanken voor 

uw leden plaatsen die gesorteerd zijn op actuele thema’s in uw 

vestiging. Rotunda kunt u handmatig besturen door middel van het 

touchscreen. 

Met uw hand beweegt u de getoonde boekenplanken van boven naar 

beneden, van links naar rechts of diagonaal. Op de boekenplanken 

worden de omslagen van de geselecteerde boeken getoond. Door de 

afbeelding van de omslag aan te raken, wordt meer informatie over 

het boek getoond zoals titel, schrijver, uitgever, jaar van publicatie en 

het ISBN. Tevens is er een korte recensie van het boek toegevoegd, 

daarnaast soms nog aangevuld met een aanbeveling en/of een 

toepasselijk fi lmpje.

Kortom, door het scherm aan te raken ziet u alle beschikbare informa-

tie van het desbetreffende boek. Wilt u andere boeken bekijken dan 

sluit u het geopende venster en u kunt weer verder zoeken.

Hoe werkt Rotunda?

“ Rotunda is een leuk visitekaartje voor onze collectie. Het is eenvoudig 

te bedienen. Je kunt snel een boekenplankje inrichten en toevoegen. 

Ook het insluiten van fi lmpjes gaat gemakkelijk en is een leuke 

toevoeging’’. Ton van de Laar, medewerker Informatie Dienstverlening, 

Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Wilt u:

P   Op een aantrekkelijke manier uw collectie presenteren?
P  Uw eigen boekenplanken creëren, gesorteerd op actuele thema’s?
P  Aanvullende informatie over een titel, zoals boekrecensies en fi lmpjes, toevoegen?
P  De gebruiker van Rotunda zelf de titel van zijn keuze laten reserveren, uitgeleend of niet?
P  En dit allemaal tegen aantrekkelijke betalingsmogelijkheden?

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Verkoop:
T (070) 337 7700
E info@nbdbiblion.nl

Meer informatie op www.nbdbiblion.nl/Rotunda
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