medioeurope

Techspec

Attenderingsservice:
Suggestielijsten & SSO (Statisch Standing Order)
Doelstelling
Met onze attenderingsservice willen we collectievormers informeren en inspireren. Deze tool is te gebruiken als een
suggestielijst en als een zichtzending (SSO).
Bij een attendering krijg je een herinnering in je mailbox wanneer er nieuwe uitgaves zijn binnen de door jou gekozen
selectie. Via ons klantenportaal op de website vindt je de attendering terug onder het blokje “suggestielijsten”. Je kan deze
lijst openen, bewerken en rechtstreeks in het winkelmandje plaatsen als je hiervoor kiest.
Onze SSO werkt als een zichtzending. Jij stelt de parameters en wij leveren de boeken die hieraan voldoen automatisch,
met of zonder verwerking.
Voldoen de gekozen criteria nog niet helemaal aan je wensen? Geen probleem. Dan stellen we deze gewoon bij. Samen
gaan we opzoek naar de noden binnen jouw collectie.
Wat is de meerwaarde van onze attendering voor bibliotheken
•
•

Het ondersteunt de collectievormers in hun zoektocht naar de juiste werken voor hun bibliohteek.
Je hebt altijd als eerste de nieuwe uitgaves in huis.

Suggestielijsten
A. Gratis suggestielijsten
Wij hebben een aantal voorgeschreven attenderingen als suggestielijsten voor u in de aanbieding. Deze bieden wij u
gratis aan om kennis te maken met deze tool.
De opbouw hiervan is volgens de boekenpiramide.

Sprinters

Basis

Verbreding
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Sprinters
Dit zijn de titels die gaan verschijnen en waarvoor een grote populariteitsverwachting geldt omwille van auteur en/of
uitgevers. Denk hierbij aan werken van bijvoorbeeld; John Grisham, Isabel Allende, Herman Brusselmans etc. We
maken hierbij onderscheid in volwassen fictie, volwassen non-fictie en jeugd fictie. Voor België en Nederland hanteren
we een apart systeem.
Basis
In het basisaanbod zal u boeken terugvinden voor een breder publiek. Dit zijn met name titels die aandacht krijgen in de
media. Deze selectie bevat nog steeds een aanzienlijk aandeel volwassen fictie, maar hier wordt het belang van nonfictieboeken en jeugd iets belangrijker. De verschillende types (fictie, non-fictie en jeugd) krijgen elk een aparte selectie.
Thrillers, romans en algemene non-fictie (kookboeken, maatschappelijke thema’s, politiek, biografieën,…) zijn de meest
voorkomende genres. Voor de jeugd gaat het om de boekjes van bekende jeugdauteurs en prentenboeken die bijvoorbeeld
in de media aan bod komen.
Verbreding
Bij de verbredingstitels zien we boeken die een kleine markt bestrijken. Over het algemeen bevat deze selectie meer nonfictie dan fictie voor volwassenen. Denk hier aan lokale auteurs of specifieke onderwerpen zoals managementboeken,
esoterie, opvoedkunde etc.

Onze gratis suggestielijsten:
Nieuwigheden - Boeken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volwassenen fictie: sprinters / basis / verbreding / Christelijk
Volwassenen non-fictie: sprinters / basis / verbreding
Jeugd fictie: sprinters / basis / verbreding
Jeugd non-fictie: sprinters / basis / verbreding
Young Adult
Booktok
Graphic novel
Leren lezen
Volwassenen Top uit de GFK lijst

Nieuwigheden – Dvd / games

•
•
•

Volwassenen films
Jeugd films
Games Nintendo Switch

Reeksen
•
•
•
•
•
•

Volwassenen fictie
Volwassenen non-fictie
Volwassenen reisgidsen
Jeugd fictie
Jeugd non-fictie
Strips
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Graphic Novel
Manga
Dvd volwassenen
Dvd jeugd

Reeksen worden aangeboden op basis van de bestelhistoriek bij MedioEurope. Bij het inladen van de gehele
bestelhistoriek van de bibliotheek worden de reeksen opgevolgd op basis van de gehele collectie van de bibliotheek.
Meer informatie hierover onder het kopje C. Reeksen.
Bovenvermelde suggestielijsten bieden wij gratis aan op voorwaarde dat de bijbehorende producten ook bij Medio
worden afgenomen.
Elke klant heeft het recht op een aantal gratis suggestielijsten. Wens je meer attenderingen of een attendering aangepast
naar jouw eigen wensen, neem dan contact op met klanten@medio.be.
NB: onze lijst met gratis suggestielijsten worden elk kwartaal aangevuld met actuele attenderingen. Houdt hiervoor onze
wekelijkse nieuwsbrief goed in de gaten.

B. Op maat gemaakt
We maken een suggestielijst op aan de hand van je eigen specifieke wensen. Jij bepaalt zelf de parameters. In combinatie
met deze parameters bepalen we een periode waarin de uitgavedatum valt: we nemen in de selectie alle materialen mee
die bijvoorbeeld binnen twee weken verschijnen (in een tijdspanne van een week).
We kunnen heruitgaven en herdrukken uitsluiten.
Hieronder een aantal opties voor parameters. Deze kunnen ook gecombineerd worden.
•

•
•

•
•
•
•
•

Productgroep (kan als voornotering)
o Boeken
o Strips
o DVD
o CD
Genre
o Op basis van een NUR code of een aantal NUR-codes (kan als voornotering)
Type (kan als voornotering)
o Volwassen Fictie
o Volwassen non-fictie
o Jeugd Fictie
o Jeugd non-fictie
Reeks (kan als voornotering)
➔ Indien aangegeven door Centraal Boekhuis en/of Boekenbank
Auteur (kan als voornotering)
Fondsen of uitgevers
Thema-classificaties
---
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In onze webshop vind je filters waarop je de selectie kan verkleinen. Deze filters kunnen ook als parameters voor een op
maat gemaakte attendering gebruikt worden. Voor sommige parameters kunnen geen voornoteringen in bestelling
geplaatst worden en kunnen enkel artikelen opgenomen worden die al verschenen zijn.
Het is mogelijk om aan de hand van dit systeem een eenmalige inhaalbeweging te doen qua aanvulling van je collectie.
Na het inladen van jouw bestelhistoriek stellen wij een selectie voor op basis van bovenstaande parameters. Meer
informatie hierover vind je bij het kopje C. Reeksen”.
In de praktijk
We stellen een begindatum in voor de uiterste uitgavedatum(afhankelijk van jouw wensen) en genereren een lijst met
materialen die voldoen aan bepaalde parameters.
Elke dinsdag worden er nieuwe attenderingen gegenereerd. Je ontvangt een email met een link naar de klantenportaal op
onze website voor de desbetreffende suggestielijst. Wil je de suggestielijst raadplegen zonder de link uit de email te
gebruiken. Ga dan naar de MedioEurope website, log in met je account en ga naar het klantenportaal door op je naam te
klikken. Onder het kopje “Suggestielijsten” vind je alle suggestielijsten die we voor jou hebben aangemaakt terug. Dus ook
als je een tijdje bent weggeweest, kan je zo lijst per lijst bekijken, bijwerken, de gewenste artikelen in het winkelmandje
plaatsen en nadien de lijst verwijderen.
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C. Reeksen
Titels die onder reeksen vallen kunnen wij opvolgen voor jullie. Dit kan in de vorm van een suggestielijst of een
zichtzending. We maken hierbij gebruik van jullie bestelhistoriek. Indien jullie een lange bestelgeschiedenis hebben bij
MedioEurope kan dit op basis van de gegevens die wij reeds van jullie hebben. Voor wie geattendeerd wilt worden op
aanvullingen van bestaande reeksen of series, is het interessant om je bestelhistoriek te laten inladen door MedioEurope.
Hiervoor kan je terecht bij de klantendienst van het CBS, Cultuurconnect. Reeksen die nadien bij ons worden
aangekocht worden automatisch aan jullie bestelhistoriek toegevoegd. MedioEurope vraagt hier een eenmalige
vergoeding voor. Tarieven zijn op te vragen bij klanten@medio.be.
Reeksen van strips, volwassen fictie, volwassen non-fictie, jeugd fictie, dvd volwassen en dvd jeugd kunnen gratis als
suggestielijst of als SSO worden aangeboden.
Het is bij zichtzendingen mogelijk om aan te geven hoeveel exemplaren je wenst bij iedere reeks. We houden rekening
met integrale edities, complete edities, vakantieboeken, bundels, pockets, specials en pakketten uit de selectie

Statisch standing orders (SSO)
Onze SSO’s hebben dezelfde opbouw als onze suggestielijsten, maar bij zichtzendingen worden de artikelen die voldoen
aan de parameters automatisch naar de bibliotheek verzonden. Deze worden op een door jou vastgestelde budget
afgeboekt zodat je altijd zicht hebt welke zendingen uit de SSO voortkomen.
Wil je er dus zeker van zijn dat de nieuwste sprinters als eerste in jouw bibliotheek ligt. Met een SSO zijn ze al in huis
voordat je er erg in hebt.
Ook als je ervoor kiest om de boeken door ons te laten verwerken, dan worden de boeken automatisch geplastificeerd en
geëtiketteerd naar jullie verzonden.

SSO met bestelhistoriek
Indien je ervoor kiest of hebt gekozen om je bestelhistoriek door ons te laten inladen dan zullen we je zichtzending fine
tunen door middel van blacklisten.
We starten jouw SSO met het vastleggen van jouw parameters aan de hand van wat er in het verleden door jouw
bibliotheek is besteld. We baseren ons op jullie reeds bestelde reeksen, auteurs, uitgeverijen etc.
Bijvoorbeeld, jullie bestellen altijd drie exemplaren van de Karin Slaughter romans, dan zal de SSO ook drie exemplaren
van een nieuwe uitgave van Karin Slaughter automatisch versturen. Willen jullie niet meer drie, maar twee exemplaren
toegestuurd krijgen, of besluiten jullie de nieuwe romans van haar helemaal niet meer op te nemen in jullie collectie, dan
gaan we de parameters aanpassen. We maken blokkades in de parameters. We noemen dit “blacklisten”.

SSO zonder bestelhistoriek
Begin je een SSO zonder bestelhistoriek in te laden, dan begin je met het opbouwen van je criteria.
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Bijvoorbeeld, jullie starten een SSO voor reisgidsen. Daarna gaan we samen met jullie steeds de parameters uitbreiden.
We selecteren Europa, alle nieuwe uitgaven van Lonely Planet, maar geen gidsen over België en zo verder. De parameters
worden steeds aangevuld.
Start je een SSO op zonder inladen van bestelhistoriek dan begin je met handmatig aangemaakte parameters. Met
toevoegingen op deze parameters verfijn je jouw criteria.
Deze manier van werken neemt meer tijd in beslag, dan wanneer de bestelhistoriek wordt ingeladen. Het Medio team zal
jullie hierin begeleiden.

In de praktijk
De SSO’s worden elke dinsdag verwerkt, behalve anderstalige boeken en strips. Deze verwerken we eens per maand. Vanaf
de woensdag vindt je in het klantenportaal op de website welke titels in bestelling zijn geplaatst. Tevens wordt er,
naargelang het bibliotheeksysteem dat je gebruikt, een bestelbon doorgestuurd naar uw emailadres.
•
•

In Wise en Brocade wordt deze automatisch verwerkt naar een bestelling
In V-smart wordt deze aangeboden als een Quote bestand en dien je deze digitaal te bevestigen naar
MedioEurope

Voorbeelden van ons maatwerk

Deze bibliotheken werken naar tevredenheid met onze attenderingsservice. Laat je inspireren door hun werkwijze.
•

•

•

•

Bibliotheek A:
o SSO op alle nieuwe Nik Nak-boekjes.
o SSO op alle nieuwe uitgaves van strips van bepaalde reeksen.
Bibliotheek B:
o Suggestielijst op alle nieuwe uitgaven van auteurs uit de regio, of titels waarin de stadsnaam wordt
vermeld.
o Suggestielijst op hun reeksen manga’s.
Bibliotheek C:
o SSO op nieuwe uitgaves van bepaalde auteurs van jeugdboeken.
o SSO op nieuwe uitgaves van AVI genoteerde jeugdboeken
o Suggestielijst op uitgaves met titels die betrekking hebben op hun zustergemeente in Zuid Afrika.
o Suggestielijst op hun reeksen reisboeken.
Bibliotheek D:
o SSO op nieuwe uitgaves van luisterboeken van Het Geluidshuis
o Suggestielijst op hun reeksen boeken Jeugd non-fictie.

Wil je eens kennismaken met onze attenderingservice? Vraag gerust een gratis suggestielijst aan en probeer zelf of deze
werkwijze je bevalt.
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