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Verwerkingsconcepten
Doelstelling
•
•
•

Tijdbesparend te werk gaan
De meest recente titels kunnen meteen het rek in, klaar voor uitleen
Standaard verwerking, maar toch aangepast aan de wensen van uw
bibliotheek

Duurzaamheid
In het kader van zijn duurzaamheidsbeleid zorgen we hierdoor voor tewerkstelling in
Vlaanderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor het plastificeren gebruiken we recycleerbare folie met een achtervel van tevens recycleerbaar papier.
Verwerking
Op de dag van publicatie worden de boeken naar de verwerker gezonden. Wij voorzien
uw boeken standaard van een RFID-label en een barcode uit de range van
Cultuurconnect (Vlaanderen) of de KB (Nederland). Wij maken uw boeken, indien u met
MedioEurope gekoppeld bent, kastklaar gekoppeld. Na 3 à 5 dagen ligt het boek in uw
bibliotheekrek.
Flexibiliteit: u kiest zelf nog de vorm van verwerking en etikettering (BE/NL).
Verwerkingsmogelijkheden boeken:
•

Plastificeren
o Plastificeren
o Aanbrengen van RFID-boeklabel aan de binnenkant van de achterflap met barcode
o Optie: aanbrengen van genre-etiket volgens informatie op bibliotheek.be of het GGC
o Optie: RFID-label programmeren
o Optie: oranje Sprinterbol voor de Sprinters
•

Sprinterbinding
o
o
o
o
o
o
o
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Plastificeren
Versterken van het boek door drievoudig naaien van de rug
Afwerking van innaaiing
Aanbrengen RFID-boeklabel aan de binnenkant van de
achterflap met barcode
Optie: aanbrengen van genre-etiket volgens informatie op
bibliotheek.be of het GGC
Optie: RFID-label programmeren
Optie: oranje sprinterbol voor de Sprinters
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• SDP (Sustainable Delivery Program)
o Aanbrengen RFID-boeklabel aan de binnenkant van de achterflap met barcode
o Aanbrengen van genre-etiket volgens informatie op bibliotheek.be
o Over dit etiket wordt een kleine plastiekfolie gekleefd
o Optie: RFID-label programmeren
o De oplossing voor duurzame bibliotheken: snel geleverd, duurzaam boek dat
bestand is tegen veel uitleveringen, minimum aan plastiek.
Bij online bestelling van uw boeken kan u meteen aanduiden of u deze wilt laten verwerken.

•

Sprinter
o Dit is een verwerking die enkel is voorbehouden voor AAA-titels (bestsellers) van het
kwartaal
o Aanbrengen RFID-boeklabel aan de binnenkant van de achterflap met barcode
o Aanbrengen van genre-etiket volgens informatie op bibliotheek.be
o Optie: RFID-label programmeren
o Optie: innaaien van de rug
o Kleven van een oranje bol op de voorkant van het boek met de aanduiding ‘Sprinter’,
kwartaal en jaartal

Bij online bestelling van uw boeken kan u meteen aanduiden welke verwerking u wenst

Een RFID-label en barcode uit de range van Cultuurconnect worden kosteloos gekleefd. Indien u eigen
nummerranges gebruikt, kan u deze probleemloos blijven gebruiken. Indien u werkt met het EBS en
gebruik maakt van de leverancierskoppeling, kunnen wij uw RFID programmeren met deze barcode en en
de ISIL code van uw bibliotheek volgens de norm van Cultuurconnect. Hierdoor kunt u zonder verdere
handelingen de boeken kastklaar innemen zonder verdere handelingen.

Naam bib
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Verwerkingsmogelijkheden strips
‘Soepele’ plastificering:
•
•
•

De rug van het boek wordt gestikt
De cover krijgt een normale plastificering. Een paperbackstrip blijft hierdoor
soepel en plooibaar maar is beter bestand tegen slijtage
Er wordt een RFID-label aangebracht aan de binnenkant van de achterflap

Harde plastificering:
•
•

•

De rug van het boek wordt gestikt
De cover krijgt een extra stevige plastificering mee. De
strip is hierdoor nog steeds soepel en licht plooibaar maar
heeft alle voordelen van een hardcover en is bestand
tegen slijtage
Er wordt een RFID-label aangebracht aan de binnenkant
van de achterflap

Alleen innaaien
•
•

De rug van het boek wordt gestikt
Er wordt een RFID-label aangebracht

Hardcovering
•
•

De strip wordt gehardcoverd
Er wordt een RFID-label aangebracht

SDP (Sustainable Delivery Program)
•

Er wordt enkel een RFID-label aangebracht

Bij online bestelling van uw strips kan u meteen aanduiden of u deze wilt laten verwerken.
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Verwerkingsmogelijkheden dvd en cd
De Security box van Clear-vu ziet er op het eerste zicht uit als een
normale cd- of dvd-box, maar het verschil zit hem aan de zijkant
van de box en in de box. Mits een eenvoudig te bedienen
vergrendelaar sluit men de Securitybox. Een "rood hangslotje" aan
de zijkant geeft aan dat de box gesloten is. De doos is door
onbevoegden niet meer open te krijgen. Aan de balie schuift men
de Security doos door de ontgrendelaar en kan men de Security
dvd-box terug "unlocken". Een "groen hangslot icoontje" geeft aan
dat de box normaal kan geopend en gesloten worden.

De voordelen

•
•
•

Geen files meer aan de balie, de ontgrendelaar is eenvoudig in één handbeweging te bedienen.
Geen extra controle meer op diefstal van uw bibliotheekdvd’s, cd’s of games
Een stevige box die de DVD’s extra bescherming biedt tegen beschadiging

Het Security-box-gamma:
DVD-box formaat, van 1 tot 6 schijfjes
•

Het Security Box concept biedt een oplossing aan alle normale en meer exotische boxsets. Wij hebben
voor u de oplossing voor dvd's met 1 schijfje of 2, 3, 4 tot 6. Standaard en uit voorraad.

•

De afmetingen zijn exact hetzelfde als een standaard dvd doosje: 191 x 136 x 14 mm Zelfs voor de
boxen voor 6 schijfjes.

•

Wij hebben aparte blauwe doosjes voor Blu-Ray

•

Heeft u niet graag kartonnen of blikken doosjes in uw collectie? Ook deze kunnen wij omwerken naar
normale (zwarte doosjes) of security boxen.

28 mei 2021

Documentatiegids verwerkingen rev 20210520

p.5/6

MedioEurope, Egate2c en Proxis.com, member of the Medio sprl group
Leuvensesteenweg 286 B-3190 Boortmeerbeek t.+32.15.51.41.10 f. +32 15.51.41.95 BE.0.457.645.406

medioeurope

Techspec

•

De ontgrendelaar kan gebruikt worden voor alle types Security-boxen op een eenvoudige en snelle
manier te kunnen ontgrendelen aan de balie.

•

Boxsets, collecties en TV-series kunnen uitgesplitst worden in apart uitleenbare delen. Bij deze
verwerkingen wordt het ORIGINELE ARTWORK behouden. Supplementair wordt een nummer
aangebracht van het desbetreffende deel. (DVD1, DVD2, ....)
•

Overzet van DVD-cover

•

Inscannen en plaatsen van DVD-cover

Bij het afronden van uw bestelling kan u kiezen voor volgende verwerkingsopties:
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