Aura Junior
Bestelformulier

Voor basisonderwijs

Aura
Aura Junior
Junior

ONLINE SOFTWARE VOOR UW BIBLIOTHEEK

Aura Junior

Uw catalogus, uitleenadministratie, inventarisatie en zoekmodule online.

Per maand

Tot

  3.000 exemplaren

26,25

Tot

  4.500 exemplaren

36,75

Tot

  6.000 exemplaren

47,25

Tot

  8.000 exemplaren

63,00

Tot

10.000 exemplaren

78,75

Tot

15.000 exemplaren

94,50

Heeft u meer dan 15.000 exemplaren? Neem dan contact met ons op voor een
offerte op maat!
Eenmalige opstartkosten, o.a. voor het inrichten van uw website

Extra functies
Plug-ins

De abonnementsprijs is inclusief helpdesk, regelmatige updates en upgrades van
de software en dagelijkse back-up van uw gegevens.

Plug-ins voor Aura Junior
Aura Library app: leerling app voor Aura Junior

Toegang tot Aura Junior en mijn AuraSpace vanaf smartphone of tablet. Zoeken in de
catalogus, reserveren, verlengen en reserveringsinformatie via pushberichten,
themalijsten als boekencarrousels.

Conversie
Conversie

420,00

Per maand
7,90*

* Prijs per Aura Junior site, gratis voor leerlingen

Conversie naar Aura Junior
Conversie titelgegevens andere bibliotheeksoftware naar Aura Junior.

225,=

Datalogic barcodescanner Heron HD3130

195,=

Datalogic Quickscan Mobile

295,=

NBD|Biblion
Barcodescanners

Deze handscanner geeft een akoestisch signaal bij het goed lezen van de barcodes.
Daarnaast projecteert de scanner een Green Spot op de zojuist gelezen barcode
wanneer deze goed is gelezen. Voordeel: optimale visuele controle. De scanner wordt
geleverd met een USB-aansluiting. U heeft geen aparte software of netvoeding nodig.
Inclusief ingebouwde LED’s in de zij- en bovenkant.
Draadloze barcodescanner. Scant tot 12 meter van het basisstation verwijderd.

Zie ommezijde voor vervolg bestelformulier en voor ondertekening van uw bestelling! 8

Instructie

Bibliotheekinstructie op locatie
U gaat van start met Aura Junior en u wilt daarbij assistentie? Samen met u
overleggen we op welk gebied u advies wilt. Dit hoeft zich niet te beperken tot
Aura Junior, maar kan ook gericht zijn op andere bibliotheekzaken.

700,=

De bibliotheekinstructie op locatie:

De kleine lettertjes

•
•
•
•

Duur: een dagdeel (4 uur) inclusief reistijd
Inclusief telefonische intake
Voor max 8 deelnemers
Per 2 deelnemers dient een pc of laptop met internetaansluiting beschikbaar te
zijn

•
•
•

Prijzen zijn uitsluitend geldig voor onderwijsinstellingen.
Aura Junior is beschikbaar als abonnement.
Een abonnement op Aura Junior geeft recht op één webadres (URL) met Aura Junior en uw
data.
Als u wilt kunt u op hetzelfde webadres de collecties van meerdere bibliotheken in één
gezamenlijke catalogus en één gezamenlijke uitleenadministratie van Aura Junior
onderbrengen.
Na het eerste abonnementsjaar is het abonnement per drie maanden schriftelijk opzegbaar,
met inachtneming van één maand opzegtermijn.
Verzend- en administratiekosten voor barcodescanners: € 20,=.
Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.
Prijslijst d.d. 01-01-2017, voorgaande prijslijsten zijn ongeldig. Prijswijzigingen voorbehouden.
Zie voor onze verkoopvoorwaarden en SLA: www.aura.nl.

•
•
•
•
•
•

Uw gegevens

Naam school                

................................................................................................................

Brinnummer             

................................................................................................................

Vestiging             

................................................................................................................

Vestigingnummer           ................................................................................................................
Naam opdrachtgever ....................................................................................................  M / V
Functie opdrachtgever ................................................................................................................
Adres

................................................................................................................

Postcode / Plaats

................................................................................................................

Telefoon

................................................................................................................

E-mail adres

................................................................................................................

Plaats

...................................................................  Datum  ...........................

Handtekening opdrachtgever:
Hartelijk dank voor uw bestelling!  U kunt uw bestelling sturen naar onderstaand adres.
Aura Software • Postbus 2108 • 3800 CC Amersfoort • T (030) 6064095 • E info@aura.nl • www.aura.nl

