Erfaringer med Lectio Bogdepot
Bogadministrator på Gribskov Gymnasium, Hanne Nielsen, fortæller om skolens besøg af en supporter og deres opstart i Lectio Bogdepot.
”Vi havde længe kendt til bogdepotfunktionen i Lectio. Da boghåndteringen efterhånden ikke fungerede i vores gamle
bogdepotsystem, ville vi gerne prøve noget
nyt. Vi hørte, at Lectio tilbød at sende en
supporter ud til opstart i Lectios bogdepot,
og det tilbud takkede vi ja til.
I januar fik vi besøg af Mille, som - sjovt nok
- var tidligere student fra vores gymnasium.
Sammen med hende gennemgik vi de
forskellige funktioner i bogdepotet, og på
kort tid var det implementeret og i brug.
Vi fik en masse gode tips til systemet, og vi
kunne stille spørgsmål til bogdepotet.
I dag er både lærere og elever rigtigt
glade for bogdepotet. Lærerne kan nemt
og overskueligt se, hvilke bøger der er til

rådighed, og eleverne kan bl.a. se, hvilke
bøger de har lånt. Lærerne kan følge med
i, hvornår skolens bøger er ledige og selv
reservere bøgerne direkte fra Lectio.
For os i administrationen er den store forskel
mellem Lectios bogdepot og vores gamle
system, at vi kan administrere bogdepotet
fra alle computere på skolen. Da bogdepotet er en del af Lectio, har vi adgang til
det via vores administrator-profiler, og det
gør det let at håndtere, eksempelvis, bogafleveringer på stedet. Det unikke ved bogdepotet er, at det hele er samlet ét sted, og at
alle brugere har nem og overskuelig adgang
til systemet.
Vi ved, at Lectio Bogdepot giver mulighed
for at anvende digitale bøger - e-bøger -

men vi er ikke helt klar til det endnu. Her på
skolen bruger vi, indtil videre, udelukkende
traditionelle papirsbøger, men vi er overbeviste om, at digitale bøger er vejen frem. Til
den tid er vi sikre på, at Lectio til fulde kan
leve op til vores forventninger.
At få hjælp fra Lectios support har været en
meget positiv oplevelse. Systemet er bygget
brugervenligt og anvendeligt op, men at
få en supporter ud på skolen, gjorde det
muligt at spørge ind til bogdepotsystemet
og undgå de faldgruber, der kan være for os
ved selv at skulle implementere bogdepotet.
Med hjælp fra supporten er det nemt og
håndgribeligt at skifte til Lectio Bogdepot.
Lectio er et sammenhængende system, der
samler alle tråde, og det er let at bruge -hvis
man tør.”
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