
ICT-middelen zijn complex, ontwikkelen zich 
razendsnel en zijn bovendien niet goedkoop. 
Dat vraagt dus om deskundig advies. Ons 
bibliotheekautomatiseringssysteem Wise 
kent vele functionaliteiten en producten en 
kan je daardoor een hoop werk en kopzorgen 
besparen. 

Met het advies van Probiblio heeft jouw bi-
bliotheek in één klap toegang tot al onze 
expertise op dat enorm brede terrein van 
bibliotheekautomatisering. Het Probiblio Wise 
systeem biedt toegang tot een centrale cata-
logus met alle titels van de ruim 230 aange-
sloten bibliotheken in het Probiblio-netwerk. 
Net als bij alle andere diensten en producten 
van Probiblio, leveren we oplossingen die 
passen bij de wensen en mogelijkheden van 
jouw bibliotheek.
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Natasja Borgers 
schoolWise, mediatheekWise, 
trainingen Wise

Beer Dekkers
bestel- en acquisitiebeheer, BCB/
RCB-inrichting

Jan Driessen
manager 

Ron Koeman
rapportages

Ilona Kieviet
berichtenverkeer, facturatie (con-
tributies, materiaalvergoedingen 
en registraties), KSM

Stel je vraag via TOPdesk:  
https://bibliotheek-pso.topdesk.net/tas/public/login/form 
of mail naar servicedesk@probiblio.nl

Joke Koopman
ticketWise, marketingmodule 
basis en plus, KSM

Paul de Leeuw
allround bibliotheekautomati-
sering

Nada Reij-Malbasic
jaarparameters

Herman Klaassen
webdiensten, selfservice

Esther Mooij
schoolWise, catalogus, BCB, kast-
plaatsing



Catalogusbeheer

Wij onderhouden nieuwe titels, van bestel-
ling tot koppeling, aanbodbestanden NBD, 
titelonderhoud, bestelbestanden NBD.

schoolWise en  
mediatheekWise

Maak gebruik van onze complete catalo-
gussystemen voor schoolbibliotheken, met 
verbinding naar de openbare Bibliotheek. 
SchoolWise voor basisonderwijs en Media-
theekWise voor voortgezet onderwijs.

Berichtenverkeer

Verbeter de service naar klanten, met auto-
matische berichtgeving van o.a. reservering, 
verlenging en contributiemeldingen.

Inrichting en beheer 

Wij ontzorgen bibliotheken door het inrich-
ten en beheren van o.a. leenvoorwaarden 
en tarieven, kastplaatsing, koppelen SIP2 
selfservice en  
betaal- 
apparatuur.  
Facturatie van  
o.a. contributies,  
materiaal- 
vergoedingen  
en registraties.

Online voorzieningen

Je kunt ook bij ons terecht voor extra voor-
zieningen: Wisecat+ met NBC+, Mijn menu, 
Wise App, ticketWise, iDeal, E-Books.

Begeleiding en advies

Wij bieden begeleiding en advies op maat, 
zoals Wise-trainingen en -cursussen en  
migratiebegeleiding.

PORTFOLIO 
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Kijk voor het volledige overzicht van ons portfolio op www.probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/bibliotheekautomatisering

