Vergelijking Wisecat+ en AB+
Wisecat+

AB+

Lokale ABL
Koppelvlak vanuit Wise naar
lokale ABL wordt vanaf 2016
uitgefaseerd (betreft hier de
Aquabrowser+ als
zoekinterface op de NBC+).

Leveranciers

NBC-API: KB
alle overige componenten: HKa

NBC-API: KB
Front-end: Proquest
Koppelvlakken met Wise: HKa

Zoeken en vinden

Primair zoeken in eigen collectie.
(De Wisecat+ is ten dele door een landelijke werkgroep
ontworpen; vanuit dit platform is gekozen om altijd eerst de
eigen materialen te tonen). Het aantal treffers in NBC worden
altijd direct getoond.

Gelijke presentatie van landelijk en lokaal.

De mate waarin landelijke content wordt getoond is afhankelijk
van de API-key die door de bibliotheekorganisatie wordt
aangevraagd bij de KB. HKA ondersteunt in het uiteindelijke
ontwerp van de Wisecat+ en dus uiteindelijk ook in de
aanvraag van de API-key.
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Zoeken en vinden gaat goed. De titels worden getoond zoals
deze in de cat. zijn opgenomen (mate van ontdubbeling). Er
wordt gewerkt aan integratie van FRBR-regels.

Zoeken en vinden is eenvoudig door ontdubbeling
van edities (FRBR)

Alle landelijke content beschikbaar EN ook de content die
vanuit Wise wordt geleverd.

De in de NBC+ geïndexeerde content is beschikbaar.
Niet-boekmateriaal en tijdschriften zijn niet
beschikbaar. Alleen gesynchroniseerde materialen in
de GGC worden getoond. (Bestellingen worden niet
gesynchroniseerd).

e-books = externe bron via aparte zoekingang (er wordt
gewerkt aan een oplossing om e-books als eigen materiaal te
tonen).

E-books geïntegreerd in resultatenlijst
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Titellijst Muziekweb zonder luistermogelijkheid

Fraaie integratie van Muziekweb met
luistermogelijkheid

Lokale bronnen te ontsluiten tegen meerkosten. Eenmalig
3000,- en jaarlijks 1.000,-

Lokale bronnen kunnen ontsloten worden tegen
meerprijs. Op te vragen via Proquest.

Volledige integratie met C-Wise (leesadvies, tags, ratings,
recensies, etc.)

Geen leesadvies. Geen MyDiscoveries meer en
geenkoppeling met Cwise.

Wordt niet geïndexeerd door Google

Wordt geïndexeerd door Google

WiseApp voor mobiele apparaten

Geen app

SchoolWise

Voor schoolWise-gebruikers komt een aparte variant voor deze Nvt
doelgroep beschikbaar.

ScholierenWise

ScholierenWise gaat uit van het gebruik van de WiseCat+

Nvt

Presentatie resultaten

Overzichtelijk, sluit goed aan bij andere door klant gebruikte
Bicat-interfaces

Overzichtelijk, sluit goed aan bij andere Waasinterfaces.

Plaatsing en beschikbaarheid duidelijk en real-time.
Bij plaatsing staan de icoons van de werelden van de retail.

Beschikbaarheidsinformatie is realtime. Plaatsing kan
1 dag achter lopen.

Inloggen

Inloggen in Wise/cWise (gehele Mijn-Menu beschikb aar).

Inloggen via IAM, vervolgens zijn landelijk
beschikbaar gestelde diensten te gebruiken.

Reserveren

Reserveringen worden direct in bicatWise geplaatst.
IBL via het landelijk aanvragen.

Reserveringen via NCIP in bicatWise
IBL via het landelijk aanvragen.

Mijn Menu (Wise) / Mijn
Bibliotheek (KB)

Afhankelijk waar gebruiker inlogt.

Afhankelijk waar gebruiker inlogt.

Als deze inlogt in bicatWise/cWise kunnen vele
functionaliteiten vanuit Mijn-Menu gebruikt worden.

Als deze inlogt in de backoffice van de KB/LDI kunnen
beschikbaar gestelde functies vanuit Mjn-Bibliotheek
gebruikt worden.

Geoptimaliseerd voor Joomla-websites. Vele Wisefunctionaliteiten kunnen geïntegreerd worden binnen de

Geoptimaliseerd voor Waas-websites (Adobe).

Integratie website van
bibliotheek
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extensies (veelal op basis van Joomla-extensies). De Wisecat+
kan ook geïmplementeerd worden binnen een WaaSomgeving.
Gebruik marketing

Het gebruik van Wisecat+ wordt opgenomen in de
Gebruik van AB+ kan niet worden opgenomen in de
marketingmodule van Wise: wat doet de klant in de catalogus, marketingmodule van Wise.
wat zijn z'n interesses.

Verschillen

Naadloze integratie met Wise

Naadloze integratie met Waas

Prijs

Installatiekosten € 1000,-

Prijzen zijn op te vragen bij Proquest.

Jaarlicentie:
€ 1000,- per jaar per basissysteem
+
€ 500,- per jaar per instantie
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