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Een centrale 
openbare ruimte 
voor persoonlijke 

productiviteit



De gastvrije bibliotheek van de toekomst

Een bibliotheek biedt de gemeenschap zo 
veel meer dan alleen boeken en informatie. 
Tegenwoordig dient een bibliotheek als een 
ontmoetingsplek waar inwoners van een 
gemeenschap genieten van kunst, concerten, 
evenementen, cursussen, boekenclubs en 
andere sociale groepen of gewoon als plek waar 
bezoekers zitten, praten, lezen en studeren.

Als veilige, centrale openbare plek met een 
dergelijke waarde voor wijken, wilt u de bezoeker 
zo gastvrij mogelijk onthalen. Niet alleen de 
omgeving maakt een groot verschil, maar ook de 
diensten die u aanbiedt.

KUARIO helpt u om alle verschillende (betaalde) 
diensten die u in uw bibliotheek aanbiedt, 
centraal te beheren en de gebruikerservaring 
zo plezierig mogelijk te maken. Denk aan het 
aanbieden van beveiligd printen vanaf elk 
mobiel apparaat, betaalde lidmaatschappen, 
een koffiecorner, snacks of kluisjes. Gebruikers 
kunnen nu eenvoudig gebruik maken van al uw 
faciliteiten met slechts 1 mobiele app: KUARIO!



Meer gemak

KUARIO stelt bibliotheken in staat om de complexe 
verificatie- en betalingsprocessen, die ontstaan door het 
aanbieden van verschillende diensten aan een groot en 
wisselend klantenbestand, eenvoudig te beheren. Door het 
stroomlijnen en automatiseren van uw financiële diensten 
en rapportage bespaart KUARIO u tijd en middelen.

De KUARIO Manager geeft een hoger niveau van gemak 
door duidelijk inzicht in de prestaties en biedt een 
volledig scala aan rapportagemogelijkheden. Met deze 
informatie kunt u het succes van selfservice apparaten 
en verkooppunten vergroten en punten lokaliseren die 
geoptimaliseerd dienen te worden.

Hoe beheert u al uw diensten en faciliteiten? 

Om de gastvrijheid naar een hoger niveau te tillen en de bezoekerservaring 
zo aangenaam mogelijk te maken, bieden bibliotheken een breed scala aan 
diensten aan. Denk aan computers, internet/wi-fi, printen, kopiëren, scannen, 
het reserveren van les- en vergaderruimtes, een café op locatie, snacks 
of kluisjes. KUARIO koppelt alle soorten betaalde selfservice apparaten & 
diensten in bibliotheken in de cloud. Hierdoor is het niet alleen mogelijk 
om gebruikers met een mobiele app te laten betalen, maar ook om een 
totaaloverzicht te krijgen.



Eenvoudige ‘on the go’ reprodiensten 

Door er te kunnen printen, kopiëren en scannen kunnen veel bibliotheken hun gebruikers betere 
diensten aanbieden en zorgen voor een betere toegang tot bibliotheekmaterialen. Maar het geeft 
ook het groeiende aantal thuiswerkers en mensen zonder printer de mogelijkheid om eenvoudig 
documenten af te drukken, te kopiëren of digitaal te scannen. Dit biedt u de mogelijkheid om 
in te spelen op groeiende behoeften en zo het verkeer naar uw locatie te vergroten en de 
gemeenschap van dienst te zijn.

Aangezien uw klanten steeds vaker hun eigen apparaten meenemen, is het belangrijk om aan 
hun veranderende behoeften te voldoen, of het nu terugkerende of incidentele bezoekers zijn. In 
combinatie met de KUARIO-cloud stelt de MFP Kiosk-applicatie gebruikers in staat te printen hoe 
zij dat willen. Met behulp van hun eigen vertrouwde mobiele apparaten, hun eigen (cloud) opslag 
of een bibliotheek pc. Het KUARIO-platform maakt al deze veilige printdiensten mogelijk, inclusief 
een solide follow you-oplossing. Het enige wat nodig is, is een beveiligde netwerkverbinding en u 
beschikt over alle diensten waar uw bezoekers gebruik van willen maken.

KUARIO helpt u bij het opzetten van een beveiligd printernetwerk dat u volledige flexibiliteit biedt 
tegen de laagst mogelijke kosten. Door uw gehele printerpark naar de cloud te verplaatsen kunt u 
een AVG-veilige release printoplossing bieden. En hoe gaan uw klanten betalen voor deze print-, 
kopieer- of scanfaciliteiten? Zoek niet verder! Kies voor onze compleet andere aanpak zonder de 
rompslomp, bespaar kosten en maak uw bibliotheek toekomstbestendig!

Printen
   Serverloos printen

   Wereldwijde ‘follow you’

   USB pen drive

   Universele print driver

   Mobiel printen

   Cloud printen:

Kopiëren 
   Eenvoudige kopieer modus

   Kleur / Zwart-wit

   Enkel / Dubbelzijdig

   Document feeder support

Scannen
   Serverloos scannen

   Email / My email / Overig / Cloud

   OCR

   Document feeder support

   Conversie naar:
   PDF & Searchable PDF
   Word
   Afbeelding



Vergroot uw klantgerichtheid door uit te breiden 
met vending 

Verkoopautomaten werken automatisch en verstrekken producten met een 
eenvoudige druk op de knop. De productsoorten die u kunt verkopen zonder 
tussenkomst van personeel zijn onbeperkt. Denk bijvoorbeeld aan drankjes, 
snacks maar ook aan tech-producten zoals koptelefoons of zelfs tickets voor 
een evenement. Uw klanten kunnen alles wat ze nodig hebben op één plek 
krijgen.

Met KUARIO kunt u 1 app aanbieden voor alle betalingen & registratie van 
aankopen bij selfservice automaten in uw bibliotheek. Deze gemakkelijke 
manier van betalen zal de verkoop uit uw automaten stimuleren bij uw 
bezoekers. Uw klanten kunnen betalen met hun mobiele telefoon of met 
hun bibliotheekpas. Alle aankopen worden afgeschreven van hun KUARIO-
account dat kan worden gebruikt voor meerdere services op uw locatie.

Een snelle koffie- of theepauze  
Of u nu beschikt over koffieautomaten of zelfs een echte Barista, 
met KUARIO is het heel eenvoudig om snel een warm drankje 
te halen uit een automaat of aan een balie. Door betaling via 
QR-code mogelijk te maken, kunt u eenvoudig een verkooppunt 
creëren. Voor het accepteren van betaling via QR-code hebben 
uw gebruikers alleen een camera op een mobiele telefoon nodig 
en de bibliotheek een eenvoudig display met de QR-code.

Gegevens hoeven niet apart te worden ingevoerd. Wanneer de 
QR-code wordt gescand, worden deze gegevens onmiddellijk 
geïdentificeerd. Betalen via deze methode is snel en gemakkelijk. 
Bovendien is het opslaan van betaalgegevens in een mobiele 
telefoon veel veiliger dan het ronddragen van een portemonnee 
met contant geld en betaal- en creditcards. Bovendien hoeft u 
geen contant geld meer te verzamelen of te verwerken. 
De veiligheid binnen uw bibliotheek wordt aanzienlijk vergroot.



Bied kluisjes aan zonder gedoe

Nu uw bibliotheek ook een plek is om te studeren, te werken 
of te vergaderen willen bezoekers misschien niet meer 
sjouwen met hun tassen, boodschappen of jas en zoeken 
ze een manier om deze veilig op te bergen. KUARIO heeft 
een oplossing voor u. Door onze samenwerking met best 
practice partners kunnen zelfs bestaande oplossingen 
geïntegreerd en geüpgraded worden.

Kluisjes kunnen beheerd, betaald, geopend en gesloten 
worden door uw bezoekers met KUARIO via hun mobiele 
telefoon. 1 app doet het allemaal!

Toegangscontrole een ingewikkeld proces? 
Helemaal niet! 
Toegangscontrole voor gebouwen met een groot aantal wisselende bezoekers 
vereist vaak een complexe en dure oplossing. Hoe zorgt u ervoor dat uw bezoekers 
op een gecontroleerde manier uw locatie kunnen betreden of toegang krijgen tot 
specifieke beperkte ruimtes zoals vergaderzalen of een tentoonstellingsruimte?

Aangezien bezoekers steeds vaker hun eigen mobiele apparaat (mobiele telefoon, 
smartphone of tablet) meenemen naar de bibliotheek, kan toegangscontrole met 
behulp van een mobiele app een geweldige manier zijn om uw beveiliging nog 
verder te verhogen.

KUARIO helpt uw bibliotheek te beveiligen. Het biedt u een kosteneffectieve 
oplossing voor het efficiënt beheren van identificatiegegevens. Dit gemak maakt 
mobiele toegangscontrole een onmiskenbaar veelbelovend alternatief voor fysieke 
kaarten. Bezoekers krijgen toegang via de KUARIO app door een QR-code te 
scannen. Zo eenvoudig is het!



KUARIO.com
Article SKB.401001.NLArticle SKB.401001.NL

Scan de QR-code voor meer informatie over KUARIO:

• Betalen voor printen, kopiëren, scannen en faxen op het apparaat
• Cloudprinten en -scannen zonder server
• Wereldwijd ‘follow you’ printen
• Veilige authenticatie en eenmalige aanmelding (SSO)
• 2-factorauthenticatie (2FA) optioneel
• Eén printerstuurprogramma voor Windows, MAC & Chromebooks 

(anoniem printen)
• Volledig financieel beheer: betaling, boekhouding, kortingen, 

rapportage, vouchers (quota)
• OCR Scan2me, Scan2other & Scan2Cloud
• Financiële one-stop-shop diensten
• Bibliotheekkaart koppelen aan uw KUARIO-account
• Gedetailleerde rapportage
• Flexibele Start & Pauze opties
• 24/7 redundante beschikbaarheid

KUARIO wordt vertegenwoordigd door:

E-mail: info@inepro.com
Telefoon: +31 (0) 252 744 044

KUARIO voordelen

KUARIO 
Library:

The library 

of the future


