
        Bibliotheek Wise App
Met  de Bibliotheek Wise App heb je altijd en 
overal toegang tot jouw bibliotheek. 

App downloaden
Met deze Bibliotheek Wise app kun je via je
smartphone de catalogus raadplegen en 
reserveren. Je ziet gemakkelijk welke materialen 
je in huis hebt en wanneer je deze terug moet 
brengen. Daarnaast kun je de materialen op 
ieder moment via je smartphone verlengen.

De app is gratis te downloaden via
dnk.nl/boeken-media/apps

Hoe werkt het?

Kies je bibliotheek - Assen
Bij het opstarten van de app wordt gevraagd een bibliotheek te kiezen. Op basis van de 
locatie (mits je dit aan hebt staan) wordt een lijst gepresenteerd van dichtstbijzijnde 
bibliotheken waaruit je kan kiezen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan er worden   
gezocht op postcode of plaatsnaam. Vervolgens kun je gebruikmaken van de faciliteiten 
zoals je gewend bent in de catalogus en in Mijn Menu:

Wat heb ik thuis, Verlengen, Machtigingen
In één oogopslag is te zien wat je allemaal thuis hebt en wanneer dit weer ingeleverd moet 
worden. Zonodig kunnen materialen direct worden verlengd. 
Wanneer machtigingen zijn ingesteld voor bijv. de andere gezinsleden, dan kunnen in één 
moeite door ook hun exemplaren worden verlengd. Een machtiging hoeft maar één keer 
(per kind/persoon) te worden ingesteld. Overigens is de machtiging 'systeembreed' te 
gebruiken. Dus zowel op de meerdere devices die iemand gebruikt (bijv. én de iPhone én de 
iPad én de Samsung phone) als ook in de webcatalogus via Mijn Menu.



Zoeken in de catalogus, Reserveren, Verlanglijst 

Alle zoekopties uit de reguliere catalogus zijn beschikbaar. Het zoeken werkt op dezelfde 
manier als in de web- en publiekscatalogus. 
Er kan worden gezocht op o.a. titel, auteur, onderwerp, woorden, series etc. en - indien regulier 
ook aangeboden - in deelcatalogi: Algemeen, Jeugd-, E-books etc. Desgewenst kunnen 
reserveringen worden geplaatst en titels aan een verlanglijst worden toegevoegd.

Aanwinsten, Leesadvies, Ratings 

Lastig om te kiezen? Kijk dan eens bij de aanwinstenoverzichten en (persoonlijke) lees- en 
luisteradviezen. Ook is te zien welke titels 'anderen' hebben geleend en hoe deze zijn 
gewaardeerd.

Gegevens beheren 

Je kunt zelf een aantal gegevens beheren. Denk aan gebruikersnaam, wachtwoord of  het 
mailadres. Ook de wijze waarop je berichten van de bibliotheek wilt ontvangen en of je wel/
niet een nieuwsbrief wil krijgen, kan worden ingesteld. Verder is het mogelijk om de ingediende 
reserveringen aan te passen en om de verlanglijst te onderhouden.

Inbox en push-berichten houden je op de hoogte van de laatste stand van zaken. 
In de 'inbox' krijg je alle Wise-berichten centraal binnen. Je kan een push-notifi catie krijgen 
wanneer een nieuw inbox-bericht binnenkomt. Reserveringen ophalen? Materialen inleveren? 
Vanuit bicatWise zal de app je hierop attenderen d.m.v. een push-bericht.

Je kunt ook gezinsleden of huisgenoten toevoegen als zij lid zijn van dezelfde 
bibliotheek.

Hulp nodig?
Heb je vragen over het gebruik van de app, kom dan naar 
Bibliotheek DNK en leg je vraag voor aan een van onze 
medewerkers.


