Digitale OBA begeleider

Hoe kan de OBA Oosterdok ervoor
zorgen dat luie bezoekers tussen de
20 en 30 jaar oud in de bibliotheek
zelf op zoek gaan naar het item dat
zĳ zoeken, zodat de medewerkers
worden ontlast van de extra taken?

Problemen

De luie bezoeker

Digitale OBA begeleider

Naam
Leeftijd
Bezoekt OBA
Eigenschappen

Sanne Bergen
24
1 á 2 keer per maand
Georganiseerd en
sociaal

Medewerkers uit gemakzucht om hulp vragen
zonder zelf gezocht te hebben.
SISO-code is onbekend en verwarrend voor
de bezoekers

Een web-app die de luie bezoeker in een aantal korte
stappen begeleid naar de kast van het gewenste item.

Een persoonlijk samengestelde lijst met
items die de bezoeker wilt lenen.

“Ik wordt liever begeleid naar wat ik zoek,
dan dat ik zelf op zoek moet gaan”

Wat wilt sanne in de OBA
Zelf zoeken naar boeken

Rondsnuffelen

Begeleid worden naar het item

Gericht kunnen zoeken

Eisen
De oplossing weerhoud de luie bezoeker
om de medewerker om hulp te vragen.
De oplossing begeleidt de bezoeker naar
de kast waar het item ligt.
De oplossing verbeterd de ervaring in de OBA

De bezoeker wordt begeleid d.m.v. een
plattegrond met een korte instructie tekst.

Het gebruik

1. De bezoeker heeft boeken nodig uit de bieb en
pakt daar de “zoek een boek” app voor bij.

2. Ze selecteert de boeken die ze wilt gaan lenen en
slaat deze op in de lijst.

5. Eenmaal op de etage aangekomen krijgt de bezoeker
een visual te zien van de plattegrond van de afdeling.
De kast die zij nodig heeft is gehighlight en via een lijn
wordt de route van bovenaf getoond.

6. Ze heeft de kast snel gevonden en hoeft nu enkel
nog het boek in de kast zelf te zoeken. In de web-app
staat aangegeven hoe de kast is gesorteerd (siso-code,
achternaam etc.) waardoor ze het snel zal vinden.
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3. Eenmaal in de OBA pakt ze haar telefoon erbij en
opent ze de web-app.

4. Ze opent de vooraf gemaakte lijst en de web-app
begint met het begeleiden naar de locatie. Dit gaat
in een paar korte stappen.
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