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VC: Content driven Video Channels  
 

A.CONCEPT 

 

Vanuit de vraagstelling hoe u best de eindgebruiker kan ‘attenderen’ op de nieuwste of speciale 

aanwinsten in uw bibliotheek is het concept videokanaal ontwikkeld. 

 

 

In uw bibliotheek kan u op elk toestel met een internetaansluiting deze content op een dynamische 

wijze aanbieden aan uw klanten. 

Deze wordt gevisualiseerd in een non-stop slide show waar alle titels die opgenomen zijn in de 

selectie weergegeven worden met titel, auteur en cover van het desbetreffende materiaal. 

Het aantal videokanalen voor u is onbeperkt. 
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B.PLAN VAN AANPAK: realisatie voor uw bibliotheek 

 

De mogelijkheden voor uw videokanalen zijn onbeperkt en oneindig aanpasbaar aan uw noden. 

 

B.1.Op basis vanuit standaard specificaties (product SSO) 

 

Hierbij een voorbeeld met “Nederlandse Non-fictie” 

 

 

 

Ter inspiratie hebben we een aantal “standaard” videokanalen opgezet. 

 
Vlaamse non-fictie toppers van de maand  

Strips van de maand  

Sprinters van de maand  

Sprinters van het jaar  

Vlaamse fictie toppers van de maand  

Nederlandse fictie toppers van de maand  

Nederlandse jeugd non-fictie toppers van de maand  

Nederlandse non-fictie toppers van de maand  

Vlaamse jeugd toppers van de maand  

Nederlandse jeugd toppers van de maand  

Vlaamse jeugd non-fictie toppers van de maand  

Engelstalige fictie toppers van de maand  

CD/LP van de maand  

DVD films van de maand  

DVD TV-series van de maand  

Jeugd DVD van de maand  

Special Interest DVD van de maand  

Toppers van de maand  

  

 

http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/d6523936-758c-4748-b2ee-8ed3a9085d0b
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/6efb6eb0-1925-41a9-81a4-afbe09568c9f
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/e44ba6f4-30e0-4e39-a764-b7b48187999e
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/1b13a768-5a84-4c53-a613-d261a718a9ee
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/3cd7dc38-05e8-4ed4-8593-30f53bf17278
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/010dd54f-97ac-4446-9790-c339332dabd4
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/159f3ee0-f724-447e-87d4-6238ff039e0a
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/7f7488c6-2137-4769-a86e-3e3f0aa8e60d
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/a01e0115-6f5e-42f1-83e7-900736df26d1
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/654e0ef6-8ed8-4c55-8f49-74a5e417f270
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/30a46304-4797-4154-b8a7-651c107b1744
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/a9cf254c-8a63-4591-a56c-b7fb6b4ff86a
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/2022db1a-8e48-4d16-b3d2-0a3da77f4cd1
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/6dce21a5-7db1-4258-a9ae-fda51392b252
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/24c3b7eb-6c8a-4d4f-a76c-b905e532d455
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/bc24b615-7669-4168-b3f8-f3b55d8e08b7
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/564d3407-7165-4405-a399-cfd64ab81208
http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/a6756d5c-5255-4fa8-b71e-577e291439b3
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B.2.Op basis vanuit uw specificaties (uw SSO’s) 
U heeft reeds een op maat gemaakte SSO.  Dit algoritme wordt gekoppeld aan de content van één 
van uw slideshows. 

Verdere verfijningen zijn evenwel mogelijk, zo kan u die titels laten verschijnen die de afgelopen 
week in uw bibliotheek zijn geleverd. 
Tevens kan u nog verder verfijnen om zo een aparte slideshow te hebben per afdeling of rubriek. 
Waarom geen slideshow in de afdeling reisgidsen met alle in uw bibliotheek beschikbare titels?  
Of een slide show met alle boeken van een auteur waarrond u speciale activiteiten opzet in uw 
bibliotheek. 
 
B.3.Op basis van uw parameters op maat van uw wensen. 

Uw wensen worden vertaald naar selecties die we opbouwen op basis van allerhande parameters.   

Deze parameters kunnen zijn:  

Productgroep (Boeken, Strips, DVD, CD, …), genre (bijvoorbeeld aan de hand van één of meerdere 

NUR-codes), fondsen (imprints van uitgevers), type (volwassen fictie, volwassen non-fictie, jeugd en 

jeugd non-fictie), SISO classificatie,… 

In combinatie met deze parameters bepalen we een periode waarin de uitgavedatum valt: we 

nemen in de selectie alle materialen mee die bijvoorbeeld binnen in de laatste twee weken bij u 

geleverd zijn.  

 

C.NAVIGATIE 
 

 
 
Uw bibliotheek krijgt een persoonlijke navigatiepagina waarop uw slideshows worden weergegeven: 
Vanuit de navigatiepagina kunt u doorklikken naar het juiste videokanaal. 
Een gecodeerde url geeft u het juiste videokanaal: 
 
Vb: http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/a6756d5c-5255-4fa8-b71e-577e291439b3/ 

 
  

http://videochannel.medioeurope.com/c/8584625/a6756d5c-5255-4fa8-b71e-577e291439b3/
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D.PERSONALISATIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

concreet 

✓ Neem contact op met MedioEurope en bespreek uw idee. 

✓ Samen maken wij uw gepersonaliseerde SSO, zo kan MedioEurope uw videokanaal 

personaliseren voor uw Bibliotheek. 

✓ Na activatie van uw Video Kanaal ontvangt u een URL die u kan gebruiken op één of 

meerdere van uw schermen ( TV en/of Pc)  binnen uw bibliotheek. 

Deze titel kiest u per 

videokanaal 

Hier komt UW logo Hier komt uw 

bibliotheekwebsite 


