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Door Marshall Breeding

De ongrijpbare
kosten van software
Softwareprijzen zijn geen eenvoudig gegeven. Specifieke overeenkomsten tussen
bibliotheek en leverancier verbieden vaak
de prijs openbaar te maken. Dit staat een
weloverwogen beslissing over de aanschaf van software in de weg. Hoe is dit
op te lossen? Is een databank een idee?

R

egelmatig wordt mij gevraagd welke kosten een bibliotheek maakt voor automatiseringssoftware. Hoewel ik
alle aspecten van de bibliotheekautomatiseringsbranche
probeer te doorgronden, heb ik nooit veel informatie
kunnen vinden over wat bibliotheken betalen voor hun automatiseringsproducten. Voor bibliotheken van verschillende grootte
weet ik ongeveer wat een eerste licentie kost en hoeveel de jaarlijkse kosten voor ondersteuning bedragen, maar dat is gebaseerd
op summiere informatie.
Elke aanschaf behelst een specifieke overeenkomst tussen een bibliotheek en haar leverancier. Ik denk dat het redelijk is om de
kosten van een product af te stemmen op factoren als de grootte
van de bibliotheek, de complexiteit van het systeem, het aantal
gelijktijdige gebruikers of het aantal hulpbronnen.
Bibliotheken met bescheidenere behoeften en budgetten betalen zo minder dan bibliotheken met complexere behoeften en
grotere budgetten. Het lijkt misschien vreemd dat verschillende
bibliotheken verschillende bedragen betalen voor hetzelfde product, maar de service en ondersteuning van grote en complexe
organisaties kost tenslotte ook meer dan die van kleinere systemen. Bibliotheekautomatisering vergt nu eenmaal een oplossing
op maat. Elk systeem is uniek en het is in het belang van zowel
de bibliotheken als de leveranciers om de prijs van software op de
juiste indicatoren af te stemmen.
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De prijs wordt in de bibliotheekautomatiseringsbranche niet alleen door de bovengenoemde factoren bepaald, het is ook het
resultaat van individuele prijsonderhandelingen. Een leverancier
doet in reactie op een offerteaanvraag een prijsvoorstel op basis
van een standaardformule voor grootte en complexiteit, maar ook
op basis van de huidige concurrentie in de markt. Een aanvraag in
een markt met stevige concurrentie zal tot een ander prijsvoorstel
leiden dan anders mogelijk het geval zou zijn geweest.
Het economische klimaat speelt ook een rol. Zo moet er bij het
vergelijken van prijzen over een bepaalde periode rekening worden gehouden met de inflatie. Prijzen kunnen ook per land verschillen door verschillen in valuta, maar ook door de economische situatie.
Rekenformule voor standaardprijs
Mijn indruk is dat de meeste leveranciers een bepaalde rekenformule hanteren waar hun standaardprijs op is gebaseerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal benodigde
modules, de gewenste opties, de omvang van de bibliografische database, het aantal klanten dat bediend wordt, het
aantal filialen of afdelingen en het aantal gebruikers. Deze
standaardprijs is echter niet noodzakelijkerwijs de prijs die
de leverancier offreert. Daarbij spelen ook andere economische factoren en de concurrentiepositie een rol.
Opties voor hosting leveren een heel ander prijsplaatje op. Software as a service-producten (SaaS), waarbij de leverancier de software vanaf zijn eigen servers ter beschikking stelt, brengt hogere
jaarlijkse abonnementskosten met zich mee dan de jaarlijkse onderhoudskosten voor alleen een softwareproduct, al dan niet met
eenmalige licentiekosten. SaaS neemt een steeds groter deel van
de bibliotheekautomatisering voor zijn rekening. Met deze opzet
kan de bibliotheek de kosten voor hardware en technische ondersteuning van de automatiseringsomgeving ter plaatse beperken.
SaaS, als vorm van outsourcing, levert meestal lagere totaalkosten
voor automatisering op, waarbij echter wel een groter gedeelte
van het technologiebudget van de bibliotheek naar de automatiseringsleverancier gaat. Hoewel turn-key-overeenkomsten voor zowel hardware als software niet zo gebruikelijk meer zijn als vroeger, is het van belang de hardwarecomponent buiten beschouwing
te laten bij het vergelijken van software-only-overeenkomsten.
Naarmate het aandeel van commercieel ondersteunde open
sourcebibliotheeksystemen in de bibliotheekautomatiseringsbranche toeneemt, rijst een aantal vragen over de prijsstelling.
Publieke opensourcecontracten bestaan uit een aantal services,
waaronder data-extractie en ‑migratie, installatie, configuratie,
hosting en doorlopende technische ondersteuning. Sommige
omvatten tevens sponsoring van de ontwikkeling van bepaalde
functionaliteit die in de software is in te bouwen. Al deze factoren
moeten in ogenschouw worden genomen bij de prijsvergelijking
van opensourceleveranciers en contracten van traditionele softwareleveranciers. Ik merk dat de leveranciers van opensourcesoftware en eigendomssoftware elk lagere totale technologiekosten
claimen. Naarmate de concurrentie tussen bedrijven die ondersteuning bieden voor opensourcebibliotheekautomatiseringsproducten toeneemt, zal vergelijkende prijsinformatie ook helpen
inzicht te verschaffen in deze niche van de industrie.

Marshall Breeding: “Het is wel zo eerlijk als bibliotheken inzicht hebben in de
gangbare marktprijs voor softwareproducten.”

Een sluier van geheimzinnigheid
Veel, zo niet de meeste softwareleveranciers nemen vertrouwelijkheidsclausules op in hun licentieovereenkomsten en contracten die de bibliotheken verbieden de prijs van de verkregen
producten en diensten openbaar te maken. Deze wijdverbreide
toepassing van vertrouwelijkheidsclausules maakt het andere bibliotheken onmogelijk om ook maar enig idee te krijgen van wat
de verschillende producten op de markt kosten.
Het gebrek aan publiek toegankelijke informatie over de prijs van
softwareproducten en de bijbehorende jaarlijkse kosten is in het
nadeel van de bibliotheken. De bibliotheekgemeenschap als geheel kan zo niet tot een weloverwogen beslissing over de aanschaf
van bibliotheekautomatiseringssoftware komen en individuele
bibliotheken bevinden zich in een slechte onderhandelingspositie met de leveranciers. Kennis van wat andere, soortgelijke bibliotheken in het verleden hebben betaald voor een vergelijkbaar
pakket aan software en diensten, kan ter referentie dienen bij de
beoordeling van een prijsvoorstel.
Openheid in prijzen
Het is wel zo eerlijk als bibliotheken inzicht hebben in de gangbare marktprijs voor softwareproducten. Bibliotheekautomatiseringsproducten vertegenwoordigen grote investeringen voor een
bibliotheek voor de langere termijn. Aangezien bibliotheken een
softwareproduct normaal gesproken ten minste tien jaar gebruiken, drukt de onderhandelde aanschafprijs nog lang op het budget van de bibliotheek. De Amerikaanse Association of Research
Libraries heeft onlangs een resolutie bekendgemaakt waarin
meer openheid over de voorwaarden in contracten tussen bibliotheken en hun content- en softwareleveranciers wordt bepleit:
“De raad van bestuur van de Association of Research Libraries
(ARL) ondersteunt een resolutie van de Scholarly Communication Steering Committee waarin de bij de ARL aangesloten
bibliotheken nadrukkelijk wordt geadviseerd geen overeenkomsten met uitgevers of leveranciers te ondertekenen, individueel
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welijkheidsclausules zijn opgenomen. Bovendien stimuleert de
raad van bestuur leden van de ARL om op verzoek informatie
met andere bibliotheken uit te wisselen over de inhoud van deze
overeenkomsten (met uitzondering van concurrentiegevoelige
informatie of technische eigendomsinformatie) voor gelicentieerde content, software of andere producten en voor digitaliseringscontracten met derden.”1
Op het gebied van prijsinformatie over e-contentpakketten viel
er recentelijk enige activiteit te bespeuren. Zo publiceerde het
tijdschrift Library Journal onlangs een artikel over zijn pogingen
toegang te krijgen tot de voorwaarden van het contract tussen Elsevier en de Washington State University op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. Elsevier diende bij de rechtbank een
verzoek in om de toegang te blokkeren, maar dit werd afgewezen.
Ook vinden velen dat de prijsstructuur van elektronische tijdschriften eens nader onder de loep zou moeten worden genomen
zodat bibliotheken hier meer inzicht in krijgen. Ik denk dat een
vergelijkbaar voordeel is te behalen door meer openheid in de
prijzen van bibliotheekautomatiseringssoftware.
Budgetten zijn wel openbaar
Het zou mogelijk moeten zijn om prijsinformatie te verkrijgen
voor bibliotheken die afhankelijk zijn van publieke fondsen, zelfs
al mag de informatie over prijzen en voorwaarden volgens het
contract niet openbaar worden gemaakt. De budgetten van openbare bibliotheken zijn namelijk wel openbaar.
Ik heb wel eens in de notulen van gemeenteraadsvergaderingen of
andere openbare documenten het bedrag gezien dat een openbare
bibliotheek had betaald voor haar automatiseringssysteem en de
bijbehorende jaarlijkse onderhoudskosten. Mijn ervaring is dat
dergelijke informatie echter zelden op het web is te vinden. Bepaalde budgetverslagen zijn eventueel beschikbaar op schriftelijk
verzoek. Zulke gegevens zouden ook beschikbaar moeten zijn onder de Wet openbaarheid van bestuur. Maar voor een breed onderzoek is het verkrijgen van informatie op die manier niet haalbaar.
Ik heb vaak gedacht aan het opzetten van een databank waarin bibliotheken vrijwillig hun prijzen voor automatiseringsproducten
beschikbaar zouden kunnen stellen, voor zover mogelijk onder
hun contract- of licentieovereenkomsten, en zo kunnen voldoen
aan de vereisten om hun kosten openbaar te maken. Hoe meer
gegevens er openbaar gemaakt worden, hoe groter het inzicht in
de uitgaven aan bibliotheeksoftware en de financiële impact van
concurrerende bedrijfsmodellen.
Mijn opvatting dat er meer transparantie nodig is in de prijzen
van software wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat ik vind dat
bibliotheken altijd te veel hebben betaald. Het lijkt er zelfs op dat
bibliotheken soms onrealistische verwachtingen hebben over de
kosten van automatiseringsproducten waarmee een grotere efficiëntie van hun activiteiten is te bereiken. Ik hoor soms klachten over de hoge kosten van bibliotheeksoftware, maar het is erg
moeilijk om hier iets zinnigs over te zeggen zonder toegang tot
financiële informatie. In de meeste gevallen bevestigen bibliotheken dat ze voldoende rendement ontvangen op hun investeringen door hun contracten voor softwareondersteuning steeds
weer te verlengen.
Over het algemeen denk ik dat de prijzen die bibliotheken beta42 Digitale Bibliotheek dib nummer 7, 2009

len voor hun automatiseringssoftware redelijk bescheiden zullen
blijken in vergelijking met wat in andere sectoren voor vergelijkbare activiteiten wordt betaald. Het zou interessant kunnen zijn
om de softwarekosten van bibliotheken te vergelijken met die
van boekhandels of andere segmenten van de detailhandel. Het
gebrek aan systematische gegevens hierover bij de bibliotheken
maakt een dergelijke vergelijking echter onmogelijk. Waarschijnlijk is het verkrijgen van informatie over de vergelijkbare sectoren
al even problematisch.
Betere toegang tot kosten
Tot voor kort bestond de automatiseringsstrategie van een bibliotheek eenvoudigweg uit het kiezen van een van de bibliotheekautomatiseringssystemen uit het alsmaar kleiner wordende
assortiment. Tegenwoordig bestaat er in de bibliotheekautomatiseringswereld echter een aantal alternatieve scenario’s: open
source versus commercieel, lokaal versus SaaS, en OCLC’s cloudcomputingmodel. Voorstanders van deze modellen claimen
algehele lagere technologiekosten. Nu bibliotheken niet alleen
moeten kiezen uit een reeks nieuwe automatiseringsmodellen,
maar als gevolg van de economische crisis ook geconfronteerd
worden met uitdagende budgetten, is informatie om tot een geïnformeerde besluitvorming te komen over onze technologiestrategieën van nog groter belang. Systematische prijsgegevens kunnen
bibliotheken helpen bij het evalueren van de beschikbare opties,
zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over welke
optie het voordeligst is op zowel korte als lange termijn.
Het aanleggen van een databank met prijsgegevens voor bibliotheekautomatiseringssoftware moet echter zorgvuldig gebeuren.
We hebben al gewezen op de complexe prijsonderhandelingen
tussen bibliotheken en leveranciers. De prijs die bibliotheken
in het verleden hebben betaald voor een bepaald software- en
dienstenpakket is slechts een van de vele elementen die in de besluitvorming moeten worden meegewogen. Persoonlijk ben ik
vooral geïnteresseerd in het verzamelen van totaalgegevens die
de trends laten zien betreffende de concurrerende implementatiemodellen. Zoals ik in eerdere publicaties heb aangegeven,
ben ik ervan overtuigd dat de bibliotheken hun voordeel kunnen
doen met een grotere transparantie. Dus naast andere ontwikkelingen richting meer openheid, zie ik aanzienlijke voordelen voor
bibliotheken om te komen tot een betere toegang tot de kosten
van bibliotheekautomatisering. dib
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Digi-box
Adverteren in deze rubriek

Wilt u ook adverteren in deze rubriek? Het tarief voor één plaatsing − tekst (maximaal 100 woorden) + 1 illustratie (bijvoorbeeld een logo)
− is € 125. Bij drie plaatsingen krijgt u 10% korting, bij zes plaatsingen 20% korting, en bij zeven of meer plaatsingen 30% korting. Daarbij
tellen uw rubrieksadvertenties in de rubriek Kleinkapitaal in het tijdschrift Intellectueel Kapitaal (IK) mee. De digi-boxjes worden gratis doorgeplaatst op www.digbib.nl gedurende de looptijd van het nummer. Bel ons − 010 2053479 − of mail ons − info@essentials-media.nl − en
vraag naar Monique de Jong.

Essentials Projects

www.essentials-media.nl 3M Bibliotheeksystemen

Behalve dat uitgeverij Essentials
in vakbladen, boeken, workshops
en congressen ‘doet’, biedt zij onder de naam Essentials Projects haar diensten aan derden aan. Zo
levert ze content voor websites, vaktijdschriften en opleidingsinstituten, organiseert ze ronde tafels, webinars en klantendagen, en geeft
ze media- en communicatieadvies. Bel ons − 010 2053479 − of mail
ons − info@essentials-media.nl - en vraag naar Erik Bouwer of Henk
Verbooy.

Intellectueel Kapitaal (IK)

www.ikmagazine.nl

Centraal in IK staan web 2.0 (en 3.0)-toepassingen voor kenniswerkers: technologie (producten, toepassingen, trends, toekomst), de
daarop van toepassing zijnde (ontwikkelingen
van) wet- en regelgeving, en opiniërende artikelen. Ook onderwerpen als Kunstmatige Intelligentie en Robotica krijgen
in IK een plaats. IK is sinds kort uitgebreid met een rubriek Open Source
(media) en een rubriek Toolbox 2.0, waarin iemand in woord en/of beeld
vertelt over zijn persoonlijke toepassing van web 2.0-tools. IK verschijnt in
2010 zeven maal. De abonnementsprijs voor de jaargang 2010 bedraagt
€ 69,- (excl. btw en incl. verzendkosten, abonnees in het buitenland betalen extra verzendkosten). Jaarabonnement alleen online: € 39,- (excl.
6% btw).

VOB

www.debibliotheken.nl/mediawijsheid

We leven in een complexe, snel veranderende en sterk gemedialiseerde samenleving. Sommigen geven zich met veel
enthousiasme over aan de nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden die
de nieuwe media bieden. Anderen kunnen nog maar nauwelijks hun weg vinden in het snel veranderende
medialandschap. Bibliotheken willen fungeren als toegangspoort tot
kennis en informatie zodat iedere burger mee kan doen in onze dynamische samenleving. Inmiddels hebben veel bibliotheken mediawijsheid als een van de speerpunten van beleid opgenomen in hun
jaarplannen. Concreet betekent dit bibliotheken investeren in collectie, personeel, netwerk en ict-infrastructuur om mediawijsheid vorm
te geven. Met als doel de zichtbaarheid van de bibliotheek rond mediawijsheid bij het publiek te versterken en het gebruik te vergroten.
Meer informatie over bibliotheken en mediawijsheid is te vinden op:
www.debibliotheken.nl/mediawijsheid.

Swets

www.swets.com

Laat Swets nu ook uw boekbestellingen verzorgen.
Naast het bestellen en beheren van abonnementen,
losbladige werken, e-books
en digitale bronnen ondersteunt Swets u nu bij al uw boekbestellingen. Ontdek zelf hoe Swets u kan helpen bij het realiseren van al uw
informatiewensen. Kom op 12 november naar onze stand op het NVB
Jaarcongres in Ede en ontdek hoe u boeken kunt bestellen via Swets.
Een presentje ligt voor u klaar.

www.3m.nl

3M ontwikkelt bibliotheeksystemen in
samenwerking met bibliotheken, mediabeveiliging en managementsystemen.
3M is voor deze systemen al meer dan
dertig jaar wereldwijd marktleider. U heeft
mogelijk al ruime ervaring opgedaan met
onze producten en diensten en weet dus dat wij een zeer betrouwbare partner zijn, die u ook in de toekomst steeds de nieuwste technologieën zal bieden. 3M’s strategie is erop gericht een compleet
programma randapparatuur te leveren voor het uitlenen, innemen en
managen van uw collectie. Ook houden wij steeds rekening met de
evolutie van onze klanten en zorgen ervoor dat u fasegewijs van de
ene technologie op de andere kunt overstappen. Alle producten zijn
getest op bedrijfszekerheid en gebruikersvriendelijkheid, zodat uw
personeel en klanten eenvoudig en succesvol met nieuwe methodes
leren werken.

DOK

www.dok.info

Reekx

www.reekx.nl

EBSCO

www.ebsco.nl

DOK, het wereldvermaarde Library Concept Center te Delft, werkt iedere dag weer samen met
grote bedrijven aan de digitale toekomst van
onze kinderen. En dat is van het allergrootste
belang. Van belang om de bibliotheek die positie te laten behouden van de best bezochte
publieke instelling ter wereld. Onafhankelijk en
vrij. DOK won de afgelopen jaren zo’n beetje alle
denkbare prijzen op innovatief gebied die er in de wereld van informatie te winnen vallen. Van mobiele informatieverstrekking tot betaalbare CRM-oplossingen. DOK helpt U helpen.

Reekx is gespecialiseerd in het adviseren
van organisaties bij het efficiënt managen
van informatiestromen. Of het nu gaat om
algemeen strategisch informatiemanagement, collectiemanagement, digitale nieuwsvoorziening, enterprise
search, documentaire informatieverzorging, bedrijfsarchief of uw bibliotheek, Reekx analyseert, adviseert, managet, traint, coacht en
implementeert op een breed terrein. Daarnaast levert Reekx de juiste
(tijdelijke) mensen door detachering, projectmanagement en werving
& selectie, zodat zaken goed op elkaar blijven aansluiten.

EBSCO Information Services is wereldwijd
marktleider op het gebied van informatiebeheer en het leveren van oplossingen voor
het beschikbaar stellen van informatie.
Wilt u weten wat EBSCO hierin voor u
kan betekenen? Neemt u dan contact op of kom langs bij EBSCO’s
lounge tijdens het NVB Jaarcongres op 12 november in Ede! U kunt
in de lounge terecht voor presentaties en demonstraties, of om zelf
onze producten uit te proberen. Natuurlijk staan wij ook voor u klaar
met uitgebreide informatie en advies op maat. Kijk voor meer informatie op www.ebsco.nl!

Essentials in learning

Programma workshops

voorjaar 2010
Abonnees van Intellectueel Kapitaal en/of
Digitale Bibliotheek krijgen 20% korting op
alle workshops georganiseerd door Essentials.
Kijk voor een actueel overzicht en direct
inschrijven op www.essentials-media.nl

Kennis delen met een wiki in de
organisatie

Intranet 2010: Sharepoint!
Of toch maar niet?
DUUR: 1 DAG – DOCENT: ALEXANDER STIERMAN

Een strategie voor de aanpak
van web 2.0

(KENTA) – DATUM: 9 MAART 2010 – LOCATIE:

DUUR: 1 DAG – DOCENT: JAN VAN HEE (MAARIFA)

WTC ROTTERDAM – PRIJS PER DEELNEMER: € 495

DATUM: DINSDAG 13 APRIL 2010 – LOCATIE: WTC

In deze workshop keren we SharePoint en

ROTTERDAM – PRIJS PER DEELNEMER: € 495

de concurrentie binnenste buiten. Na deze

Web 2.0 is een containerbegrip dat staat
voor interactieve en dynamische webdiensten, gericht op het delen en het samenwerken aan informatie. Veel initiatieven van
bibliotheken op dit vlak blijven in de experimenteerfase steken. In deze workshop worden modellen en tips aangereikt die kunnen
helpen bij het welslagen van de implementatie van web 2.0 in uw organisatie. Uit de
inhoud:

workshop heeft u voldoende bagage om met

DUUR: 1 DAG – DOCENTEN: GERARD BIERENS

SharePoint aan de slag te gaan en/of om uw

(ONTWIKKELAAR FONTYS DIGITALE MEDIATHEEK)

stem te laten gelden bij het kiezen uit de

EN KAROLIEN SELHORST (ESSENTIALS) –
DATUM: 16 FEBRUARI 2010 – LOCATIE:
WTC ROTTERDAM – PRIJS PER DEELNEMER: € 495

Steeds vaker zetten organisaties wiki’s in als
instrument om het kennis- en informatiebeheer naar een hoger niveau te tillen. De

verschillende mogelijkheden voor een
nieuw intranet. Uit de inhoud:
• Wat zijn de onderdelen van een goed werkend intranet?
• Inleiding tot SharePoint: het SharePointvocabularium: webparts, document libra-

deelnemers kunnen na afloop van deze
workshop aan de slag met een wiki binnen
de eigen organisatie. Uit de inhoud:
• Wat zijn de mogelijkheden van een wiki
• Hoe richt ik zelf een wiki in (aan de hand
van een stappenplan)?
• Hoe motiveer ik mensen om zelf bij te dragen tot een wiki?

teractieve webdiensten de effectiviteit en ef-

ries, teamsites, enz.

ficiëntie van uw organisatie bevorderen?

• SharePoint implementeren
• De alternatieven: Alfresco, O3 Workspaces,

• Bedreigingen van web 2.0 voor de organisatie.

intranet-wiki.

binnen een organisatie?

• Web 2.0 en de organisatie: hoe kunnen in-

• Samenstellen van een web 2.0-portfolio
Voor iedereen die betrokken is bij het onderhoud
en de ontwikkeling van het intranet: communicatieverantwoordelijken, kennismanagers, informatiespecialisten, (HR-)managers.

• Hoe koppel ik een wiki aan de organisatiedoelen?

• Plan van aanpak, evaluatie en return on
investment.
Voor iedereen die voor zijn/haar organisatie alle
web 2.0-initiatieven op een beleidsmatige wijze wil
structureren. Gewenste voorkennis: goede conceptuele kennis over internet, intranet en web 2.0.

Voor iedereen die binnen zijn/haar eigen organisatie aan de slag wil met een wiki om het kennisen informatiebeheer te ondersteunen. Vereiste basiskennis: pc en internet; basiskennis van web 2.0.

Slimmer werken met Google in de organisatie
DUUR: 1 DAG – DOCENT: ALEXANDER STIERMAN (KENTA) –
DATUM: DONDERDAG 1 APRIL 2010 – LOCATIE: WTC ROTTERDAM –
PRIJS PER DEELNEMER: € 495

Google is veel meer dan de zoekmachine. Gmail, Google Docs,
Google Calendar, Google Sites, iGoogle, Picasa, Google Search Appliance, Google Android, Google Desktop of Google Wave zijn producten die het samenwerken in een organisatie kunnen bevorderen.

Maak van uw Joomla!-website een
informatie- en documentatieplatform
DUUR: 1 DAG – DOCENTEN: ROB COERS (COERS INTERNET TRAININGEN) EN
JAN VAN HEE (MAARIFA) - DATUM: 18 MEI 2010 – LOCATIE: WTC ROTTERDAM

In deze workshop kijken we vanuit de structuur en pijnpunten van

– PRIJS PER DEELNEMER: € 495

intern informatiebeheer naar Google-toepassingen als samenhan-

Joomla! is een gratis, krachtig en betrouwbaar Open Source Content Management Systeem, dat eenvoudig is te installeren en beheren. Joomla! is voor bibliotheken en informatiediensten uitermate
geschikt om de website om te bouwen tot een digitaal informatieplatform of een virtuele bibliotheek. Uit de inhoud:

gend geheel. Uit de inhoud:
• Organisatie van informatie en communicatie in de organisatie
• Interne communicatie: Gmail, Google Chat, Google Wave
• Project management: Google Sites, Google Calendar
• Document management: Google Docs, Google Search Appliance
• Public relations: Blogger, Google Maps, Google Earth, YouTube
• Google Labs en het implementeren van Google Apps
Voor iedereen die betrokken is bij het inzetten van instrumenten voor een betere organisatie van de informatie, communicatie of technologie: communicatieverantwoordelijken, kennismanagers, informatiespecialisten,
(HR-)managers.

• Situering Joomla! kwaliteiten en valkuilen
• Bibliotheek-, document- en content- plug-inns, zoals RSS, catalogi, documentmanagement systemen
• (Internationale) cases en praktische demonstraties
Voor iedereen die voor zijn organisatie een platform wil opzetten voor digitale
documentaire informatie. Gewenste voorkennis: goede computervaardigheden
en notie van webdesign en/of html.

