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Voorwoord

Samenvatting

Abstract

Voor u ligt een rapport in het kader van mijn bachelor
eindopdracht. Het vormt het slotstuk voor mij van een
periode bij Nedap Library Solutions, maar ook die van
de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit
Twente.

Nedap Library Solutions ontwikkelt en vermarkt
voornamelijk High Frequency (HF) RFIDproductoplossingen voor bibliotheken. Er is echter
een stijgende vraag bij aanbestedingen naar Ultra
High Frequency (UHF) RFID. Om deze reden staat in
dit onderzoek de vraag centraal of de toepassing van
UHF RFID in bibliotheken mogelijk is en wat hiervan
de toegevoegde waarde is. Hiervoor is een herontwerp
gemaakt op basis van een UHF RFID-handheld reader
van Nedap Retail.

Nedap Library Solutions designs, develops and sells
product solutions for libraries mainly based on High
Frequency (HF). However, there is an increasing
demand in tenders for Ultra High Frequency (UHF)
RFID. This development raised the main question for
this research, namely whether the application of UHF
RFID in libraries is possible and what the added value
is compared to HF RFID for Nedap. As a result, a redesign has been made of an UHF RFID handheld reader
from Nedap Retail.

Uit literatuuronderzoek en (expert) interviews met de
verschillende stakeholders waar Nedap mee te maken
heeft, is er onderzoek gedaan naar welke rol RFID
speelt in bibliotheken en hoe UHF RFID ten opzichte
van HF RFID van toegevoegde waarde kan zijn. Deze
waarde zit bij de toepassing in inventarisatie en/of
logistieke processen. Dit is dit is onder andere mogelijk
door het grote leesbereik.

The role RFID plays in libraries and how UHF RFID can
contribute to this in comparison to HF RFID has been
conducted from (expert) interviews and desk research.
The added value of UHF RFID can be found in the
application at inventory and/or logistics processes.
This is possible, among other things, due to the long
read range.

Als eerste wil mijn begeleider Erik Veurman van
Nedap Library Solutions graag willen bedanken voor
al zijn hulp, kritische blik en vertrouwen. Mede dankzij
Erik heb ik mij kunnen verdiepen in de wereld van
RFID-technologie en bibliotheken. Maar ook voor
het leveren van inzichten die mij verder hielpen met
structureren en balans vinden in het onderzoek.
Ten tweede zou ik mijn eerste begeleider Eric Lutters
van de Universiteit Twente willen bedanken. Zijn
adviezen hebben me geholpen om met, zoals hij altijd
zegt, ‘boerenverstand’ naar strategische oplossingen
te kijken.
Ten derde wil ik alle mensen bij Nedap bedanken die
zijn of haar tijd vrij heeft gemaakt om waardevolle
feedback te leveren en tevens een bijzonder leerzame
en leuke tijd. In het bijzonder de volgende personen;
Gerben Heinen, Kiman Velt, Liang Hiah en Hubert
Flisijn.
Allen nogmaals bedankt en voor u als lezer, succes met
het lezen van dit onderzoek.

i - Voorwoord

Randy Kommerkamp,
Juli 2015
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Het herontwerp van de UHF RFID-handheld reader
van Nedap Retail speelt in op deze meerwaarde.
Bibliotheekleden kunnen de RFID-handhelds in
combinatie met de BiblioFlex-applicatie op hun
eigen smartphone gebruiken om te lenen items in
te scannen, maar ook om items in de bibliotheek
te lokaliseren. Laatstgenoemde maakt ook de
functionaliteit ‘cumulatieve inventarisatie’ mogelijk.
Wanneer bibliotheekleden de RFID-handhelds
gebruiken zal er indirect een ‘lappendeken’ aan
geïnventariseerde bibliotheekgebieden ontstaan,
waardoor grote jaarlijkse inventarisaties overbodig
worden.
Als ‘proof of concept’ is er een interactief prototype
gebouwd van de BiblioFlex-applicatie om de
functionaliteiten en de interactie tussen de applicatie,
handheld en bibliotheeklid te evalueren. Als
resultaat hiervan zijn er aanbevelingen gedaan voor
de applicatie en de RFID-handheld zelf. Dit zullen
uitgangspunten vormen voor de verdere ontwikkeling
van de productoplossing in de nabije toekomst.

The redesign of the UHF RFID handheld reader from
Nedap Retail contains this added value. Library
members can use the RFID handhelds in combination
with the BiblioFlex application on their smartphone
to scan items for borrowing it and to locate items
in the library. Also, the latter makes the functionality
“cumulative inventory” possible.. When library
members use RFID handhelds it will indirectly create
a ‘patchwork’ of inventoried areas. It will make large
annual inventories become obsolete.
As ‘proof of concept’ there has been built a interactive
prototype of the BiblioFlex application. This to
evaluate the functionality and the interaction between
the application, handheld and library member. As
a result, recommendations have been made for the
application and the RFID handheld itself. This will be
the starting points for further development of the
product in the near future.

ii - Samenvatting / Abstract

Alvorens verder op dit onderzoek in te gaan, zou ik
graag een aantal personen speciaal willen bedanken
die mij hebben geholpen tijdens mijn bachelor
eindopdracht.
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Deel 1
Introductie
In het eerste deel van dit rapport zal er in worden gegaan op
de doelstelingen voor het onderzoek. Hiervoor zal er eerst
gekeken naar het bedrijf Nedap en met name haar marktgroep
Library Solutions. Ten tweede zal de opdracht met bijbehorende
doelstellingen uiteengezet worden. Deze dienen als basis voor
het (ontwerp)framework dat is opgesteld om richting te geven
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Deel 1 - Introductie

Deel 1 - Introductie

tijdens het onderzoek.
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Energy Systems

Livestock Management

Ontwikkelt o.a. de PowerRouter: een systeem om
zonne-energie vast te houden én ook op te slaan. Zo
kunnen huishoudens zelf de energie gebruiken, naast
de mogelijkheid het terug te sturen het energienet op.

Vermarkt wereldwijd oplossingen voor zowel de
melkveehouderij als de varkenshouderij. Voeren,
melken, bronstdetectie, of sorteren; door middel
van de technologie kunnen de individuele dieren
gemonitord worden om de gezondheidstoestand
stabiel te houden.

Healthcare
Ondersteunt met het zorgregistratiesysteem ‘Ons’ het
gehele zorgproces voor de langdurige zorg. Hierdoor
hebben verzorgers meer tijd voor de verpleging en zijn
ze minder tijd kwijt aan administratie.

Introductie op Nedap

Identification Systems
Doet innovaties op het gebied van lange afstand
identificatie, draadloze voertuigdetectie en
voertuigtoegang management.

Bedrijfsvoering & producten

Algemeen

Deel 1 - Introductie op Nedap

De Nederlandsche Apparatenfabriek, oftewel ‘Nedap’
is een fabrikant van intelligente technologische
oplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1929 te
Groenlo in Nederland en beursgenoteerd sinds 1947.
Daarbij heeft het meer dan 750 mensen in dienst
van wie ongeveer 550 mensen in de hoofdvestiging
in Groenlo. De andere vestigingen bevinden zich in
de rest van West-Europa, China, Hongkong, Dubai en
Noord-Amerika. (Nedap N.V., 2015)
In het verleden heeft Nedap zich geprofileerd als
original equipment manufacturer (OEM). Daarbij
leverde het ‘halffabricaten’ voor andere bedrijven die
het in konden bouwen. In de loop van de jaren is de
focus geleidelijk verschoven naar het produceren van
totaaloplossingen voor de eindgebruiker, al leveren
sommige marktgroepen nog steeds ‘halffabricaten’   
voor andere bedrijven.
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Nedap wordt gekarakteriseerd door zijn open,
innovatieve en creatieve bedrijfscultuur waar de
nadruk ligt op ontwikkeling en ondernemerschap.
Nedap richt zich op het creëren van duurzame
toegevoegde waarde voor cliënten, werknemers en
aandeelhouders. Het bedrijfsplan richt zich hierbij dan
ook op de natuurlijke stijging van inkomsten en (netto)
winst, waarbij diversificatie en innovatie, gebaseerd op
expertise binnen Nedap, een hoofdrol speelt.

Werken bij Nedap betekent dat je de kans hebt om
ondernemer te zijn binnen een onderneming. Nedap
stimuleert zijn medewerkers in het uitvoeren van
creatieve ideeën, maar biedrt tegelijkertijd een veilige
en betrouwbare omgeving door het samenwerken in
multidisciplinaire projectteams.

1.2

Library Solutions
Heeft als doel om bibliotheken op innovatieve wijze te
ondersteunen met een pakket bouwstenen waarmee
bibliotheken efficiënt en doeltreffend hun werk
kunnen doen.

Light Controls
Zorgt met zijn product portfolio voor de juiste
hoeveelheid licht op ieder moment op iedere
locatie. Dit leidt tot energiebesparing en maakt licht
beheersbaar. Daarnaast richt het zich ook op het
reinigen van water doormiddel van UV-C lampen.

Is een marktgroep die zich richt op slimme oplossingen
voor de uitzendbranche. Voor de werkgever wordt De
normaliter tijdrovende administratie zo teruggebracht
naar een uurtje per week.

Security Management
Ontwikkelt de enige integrale security management
oplossing die toegangscontrole, video management,
locker management en inbraakdetectie combineert in
één applicatie.

Retail
Ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen voor
management en beveiliging van winkels. De soorten
winkels variëren van kledingwinkels tot supermarkten.
Naast de negen marktgroepen heeft Nedap ook twee
productiebedrijven Cimpl en Inventi. Hier wordt een
merendeel van de hoogwaardige elektronica, metalen
en kunststof onderdelen geproduceerd. (Nedap N.V.,
2015)

Marktgroepen

Doordat Nedap oplossingen biedt voor een breed scala
aan problemen, is specialistische kennis van groot
belang om tot goede resultaten te komen. Om binnen
een grote organisatie als Nedap hierin effectiviteit
aan te brengen, werkt het met marktgroepen. Deze
marktgroepen werken als kleine bedrijven met eigen
specialisatie. Zodoende blijven ze flexibel en effectief
ten op zicht4e van de concurrentie.. Het heeft echter
wel de voordelen van een grote onderneming, zoals
het grote klanten- en leveranciersnetwerk.
Binnen Nedap zijn er negen marktgroepen actief, die
ieder hun eigen R&D, sales en marketing hebben.
Hieronder een korte beschrijving per marktgroep:

Nedap concentreert zich op de ontwikkeling en
het realiseren van onderscheidende en duurzame
Figuur 1.1 - Selectie van Nedap producten

Deel 1 - Introductie op Nedap

1.1

oplossingen. Voldoende voedsel voor een groeiende
bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld,
slimme netwerken voor duurzame energie zijn slechts
een paar voorbeelden van onderwerpen waar Nedap
zich mee bezig houdt.

PEP
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Zoals eerder genoemd is ‘Library Solutions’ een van
Nedap’s marktgroepen. Het levert technologische
(totaal)oplossingen voor bibliotheken. Met deze
oplossingen zal het repeterende taken verminderen
voor bibliotheekmedewerkers. Hierdoor blijft er meer
tijd over voor service tegenover de bibliotheekleden.
Het product portfolio van Nedap Library Solutions
bestaat uit vijf productgroepen;
•

Item Detection

•

Staff Solutions

•

Patron Solutions

•

Intelligent Shelving

•

Automatic Sorting Solutions

Nedap Library Solutions heeft zich in het verleden
toegespitst op het leveren van het totale eindproduct
voor bibliotheken. Daarbij lag de verantwoordelijkheid
van de directe verkoop ook bij Nedap Library
Solutions. Echter is er voor gekozen om deze strategie
te veranderen. Nedap bereikt bibliotheken nu via
haar partners, zogenaamde System Integrators. Nedap
levert de slimme technologie voor bibliotheken aan
de System Integrators, deze verwerken de technologie
vervolgens in het gewenste meubilair of product voor
de bibliotheek.

Deel 1 - Introductie op Nedap

Door te werken met (regionale) System Integrators
kan er zeer specifieke service worden geleverd aan
bibliotheken. Als bibliotheken problemen ondervinden
met producten waarin de technologie verwerkt is van
Nedap, zal het bedrijf eerst contact opnemen met de
System Integrator. Deze heeft zelf gedegen kennis over
hun eigen producten, maar ook over de technologie
van Nedap. Mocht het probleem te geavanceerd zijn
voor de System Integrator zelf, dan zal er een op maat
gemaakte oplossing komen vanuit Nedap.
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Referenties van Nedap Library Solutions zijn zowel
openbare- als universiteitsbibliotheken. Deze
bevinden zich niet alleen in Nederland, maar ook in
andere delen van de wereld. Hierdoor heeft Nedap
Library Solutions ook samenwerkingen met System
Integrators in Azië en Amerika. Doordat de markt
waarin Nedap Library Solutions zich bevindt in zekere
mate een niche is, is het belangrijk om de eisen en
wensen van bibliotheken in de gaten te houden
De verkoop van producten aan bibliotheken lopen
meestal via tenders, waarin beschreven staat wat een
bibliotheek geleverd wil hebben. Dit wordt meestal
beschreven door een intermediair, de specifieke

technologische kennis is meestal niet aanwezig
bij bibliotheken. Op de tenders kunnen meerdere
bedrijven in schrijven, de bibliotheek zal vervolgens de
levering gunnen aan het bedrijf die de eisen het best
kan vervullen.

1.4. Product portfolio
Het product portfolio van Nedap Library Solutions
levert een breed scala aan oplossingen voor efficiëntie
problemen in bibliotheken. De volgende producten
zijn bepalend voor het portfolio:

Staff Station
De staff Station is een reader voor bibliotheek
medewerkers. Hiermee kan de medewerker boeken
innemen en uitgeven, de status opvragen hiervan, maar
ook de boeken converteren. Dit laatste is belangrijk
wanneer er een label in een boek beschadigd is en
ververvangen dient te worden.

Zelfservicestation
Dit systeem kan bibliotheekitems zoals boeken, CD’s,
DVD’s en tijdschriften verwerken. Het kan functioneren
als een innamebalie, uitleenbalie of een gecombineerd
station waar bibliotheekleden zelf de handelingen uit
kunnen voeren.

Beveiligingsantenne
Voor de beveiliging van items in de bibliotheek
is het van belang dat er beveiliging is. De
beveiligingsantennes kunnen de in de boeken
verwerkte labels lezen. Daarnaast heeft het een
geïntegreerde bezoekersteller, om zo inzicht te krijgen
in bezoekersaantallen.

Intelligent shelves
Dit product is een van de nieuwere productoplossingen
binnen het portfolio. Het product kan verwerkt worden
in verschillend meubilair, zoals statisch en dynamisch.
In de scheidingspanelen op het schap zitten antennes
verwerkt. Deze kunnen real-time de items op het
gehele schap monitoren.

Smallest Branch
Voor kleinere bibliotheken of andere openbare ruimtes
(zoals een bejaardentehuis waar boeken uitgeleend
worden) is er de ‘Smallest Branch’. Het is een ‘proof
of concept’-project welke Nedap Library Solution in
ontwikkeling heeft. Het is een volledig zelfstandig
product dat geen begeleiding van personeel nodig
heeft.

Figuur 1.2 - (V.l.n.r.) Sorteer systeem, staff station, zelf-servicestation, intelligent shelves en beveiligingsantenne

Sorteersystemen
Ingeleverde boeken, CD’s of DVD’s worden met dit
systeem automatisch gesorteerd. De hoeveelheid
sorteermogelijkheden kan op wens van de bibliotheek
ingericht worden. Als een bibliotheeklid een item
in de brievenbus schuift, wordt door de brievenbus
automatisch herkend of deze bij uw bibliotheek hoort.
Als dit zo is, wordt het luik geopend en wordt het item
ingenomen. Vervolgens zal het boek op een lopende
band terecht komen waar het verder automatisch
gesorteerd wordt in bakken of trolleys.
Naast fysieke productoplossingen levert Nedap Library
Solutions ook (online) software voor computers om
de workflow binnen de bibliotheek te ondersteunen
en voor de in- en uitgave bibliotheekitems bij
zelfservicestations.

De ontwikkeling van een product(range) met UHF
RFID toepassing zal er voor zorgen dat Nedap Library
Solutions kan concurreren met andere fabrikanten
in toekomstige tenders van bibliotheken. Dit zal niet
alleen een zwaardere druk leggen op de concurrenten,
maar het zal tevens het product portfolio uitbreiden
en voor een (mogelijke) vermeerdering van het aantal
partners in de internationale afzetmarkt zorgen.
Naast het inspelen op de UHF RFID technologie en de
mogelijke implementatie hiervan, wil Nedap Library
Solutions zijn huidige (HF RFID) product portfolio de
komende jaren ook verbeteren op het gebied van
performance en user interaction. Dit in samenspraak
met System Integrators en bibliotheken.

1.5. Uitbereiding van het
product portfolio
Met het huidige product portfolio is het mogelijk
een brede range aan oplossingen aan te bieden aan
de klanten over de gehele wereld. Hierbij wordt er
voornamelijk gebruik gemaakt van high frequency
(HF) radio freqency identification (RFID). Library
Solutions merkt echter dat er de afgelopen tijd
steeds vaker vraag is in de markt naar een ander soort
technologie, namelijk Ultrahigh Frequency (UHF) RFID.
Deze technologie wordt wereldwijd al op beperkte
schaal in bibliotheken toegepast . De twee RFIDtechnologieën hebben overeenkomsten en verschillen
in mogelijkheden en eigenschappen.

Deel 1 - Introductie op Nedap

1.3. Library Solutions
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Intermezzo I

Opdrachtomschrijving en ontwerpframework
Zoals in de vorige paragraaf omschreven, wil Nedap
Library Solutions de mogelijkheid bekijken om haar
product portfolio uit te bereiden met UHF RFID
productoplossingen. Daarvoor wil Nedap Library
Solutions in eerste instantie de verschillen tussen
HF- en UHF RFID in kaart brengen om de toegevoegde
waarde van UHF RFID voor haar product portfolio
te kunnen beoordelen. Dit heeft tot deze bachelor
opdracht geleid. Om een kader te stellen voor
de bacheloropdracht is er een plan van aanpak
geschreven (bijlage A) met een tijdsplanning (bijlage
B) dat vervolgens verwerkt is in een onderzoeksmodel
(figuur 1.3 & bijlageC).
Dit model is afgeleid van de ontwerpmethode van
Pahl en Beitz (Eger, Bonnema, Lutters, & Voort, 2010)
in combinatie met het plan van aanpak. Het biedt een
tweedelige aanpak voor het ontwerp van een nieuw
UHF RFID product.

Het eerste deel van de ontwerpstrategie richt zich
op het onderzoek van de eisen voor een UHF / HF
RFID productoplossing in bibliotheken. De bronnen
van de inventarisatie zullen variëren van interviews
met experts bij Nedap, tenders, bedrijfsdocumentatie
tot (academische) literatuur. Vervolgens komt er
een programma van eisen tot stand in combinatie
meteen aanbeveling over UHF RFID in bibliotheken, in
vergelijking met HF RFID.

RFID

(1)

Bibliotheken

FEIG

Het tweede gedeelte zal bestaan uit een
ontwerpproces voor een UHF RFID productoplossing
voor bibliotheken. Als basis hiervan geldt het huidige
productportfolio van Nedap Library Solutions, maar
(wellicht) ook elementen van de marktgroep Nedap
Retail. Het ontwerp van een product / product portfolio
framework zal aan moeten sluiten bij het eerder
opgestelde plan van eisen. Daarbij moet het ook
passen binnen het product portfolio van Nedap Library
Solutions.

(2)

(3)

Productie partners
Functionele eisen

Markt

Impinj & ThingMagic

Technische eisen (HF / UHF RFID)

Concurrentie

Invengo

Randvoorwaarden RFID-ontwerp
Roadmap

Stakeholders

Nedap Library Solutions portfolio

Toekomstige ontwikkelingen

Advies HF / UHF RFID

Uitbereidingswensen portfolio

System Integrators
Bibliotheken
Toekomst RFID
Toekomst Bibliotheken

Onderzoeksfase
Ontwerpfase

Tijd
(4)
Functionaliteit
opstellen

(7)
Concept detailering

Architectuur ontwerp

UI-prototype ontwerp

Wireframe ontwerp

(5)

(6)

(8)

(9)

Feedback

Feedback

( 10 )

Gebruikstest

Definitief concept

Aanbevelingen

(UI & UX)

Handheld hardware

( 12 )

Intermezzo I

Intermezzo I

( 11 )
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UX-ontwerp

Figuur 1.3 - Onderzoeksframework
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Deel 2
Onderzoeksfase
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Deel 2 - Onderzoeksfase

Deel 2 - Onderzoeksfase

In dit tweede deel van dit rapport wordt het onderzoek naar
Ultra High Frequency (UHF) RFID uiteengezet. Hoofdstuk twee
zal ingaan op de globale principes van RFID, waarbij hoofdstuk
drie juist de verdieping in gaat. Dit door de verschillen aan
te stippen tussen UHF en HF RFID. Hoofdstuk vier zal ingaan
op de verschillende stakeholders bij het gebruik van de RFIDproductoplossingen. Doormiddel van een Roadmap zal de
toekomst van het bibliotheekwezen, RFID en Nedap Library
Solutions beschreven worden in hoofdstuk vijf. Uiteindelijk
zal het gehele onderzoeksgedeelte afgesloten worden met een
oordel op de vraag of UHF RFID van toegevoegde waarde is
voor Nedap Library Solutions.
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gebruikte RFID toepassingen, die overigens nog steeds
gebruikt wordt (Landt, 2005).
Vanaf de jaren ’80 vindt er een explosie plaats in het
gebruik van RFID voor commerciële doeleinden. Zo
wordt het in de retail sector gebruikt, maar ook voor
het monitoren van dieren; hierbij moet wel in acht
genomen worden dat het veelal om early adaptors
van de technologie gaat. De eerste brede toepassing
van RFID in bibliotheken is echter pas later in de jaren
’90 van de vorige eeuw, zoals de National Library
Board of Singapore in 1998. (Ching & Tai, 2009). In die
periode is de technologie betaalbaarder geworden
door miniaturisatie van de componenten en is ook de
betrouwbaarheid hoger dan voorheen.
Tegenwoordig spelen aspecten als beveiliging
(encryptie) en gezondheid omtrent RFID-technologie
een grotere rol, naast het feit dat de performance van
RFID-toepassingen ook verbetert.

Een globale kijk op de theorie

2.3 Basiswerking RFID
Om een nieuwe RFID-productoplossing te maken voor Nedap Library Solutions, is het van belang
om eerst de RFID-technologie te begrijpen. Dit hoofdstuk zal de basisprincipes van de technologie
beschrijven, alsmede haar uitwerking op de (bibliotheek) omgeving.

2.1 Introductie

Deel 2 - RFID-technologie

Radio Freqeuency Identification (RFID) technologie is
vandaag de dag een breed geadopteerde technologie.
Je vindt het bijvoorbeeld de technologie terug in de
kleding die je koopt in een winkel, in autosleutels met
RFID-ontsteking zonder sleutels en in sommige landen
is het verwerkt in het paspoort als identificatiemiddel
van personen. Kortom, de doorsnee persoon komt er
iedere dag mee in aanraking.
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De laatste jaren is het gebruik van technologieën
als RFID in opkomst. Dit komt doordat mensen
tegenwoordig de neiging hebben om alles wat we
doen te managen, besturen en/of te sorteren. Voor de
toepassing van RFID-technologie speelde barcodes
een belangrijke rol bij het identificeren van items. Je
kunt ze vandaag de dag nog op veel boeken of andere
producten zien zitten. Ze hebben naast voordelen,
zoals een goedkope en duurzame oplossing, echter
ook nadelen. Echter hebben ze naast voordelen, zoals
een goedkope en duurzame oplossing, ook nadelen.
Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een
opslag voor grote hoeveelheden informatie en de
betrouwbaarheid het aflezen van de barcode op een
grotere afstand of in een slechte hoek. (Finkenzeller,
2010).

Zoals eerder beschreven maakt RFID gebruik van
elektromagnetische radiogolven. De radiogolven
worden gebruikt voor de communicatie tussen de
transponder (RFID-label) en de transceiver (RFIDreader). Naast deze twee hoofdonderdelen, maken ook
nog andere onderdelen deel uit van het RFID
systeem.

RFID wordt daarom door velen als de succesvolle
opvolger van de barcode gezien, al is de basis van de
technologie gelegd tijdens de tweede wereldoorlog.

De ontwikkeling van de radar heeft ook bijgedragen
aan de RFID. In 1948 is de eerste publicatie omtrent
RFID gepubliceerd door Harry Stockman, genaamd
‘Communication by Means of Reflected Power’
(Stockman, 1948). In de jaren daarna volgt er een
opmars in de toepassing van RFID in andere sectoren.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw vindt de RFIDtechnologie zijn toepassing in de beveiliging van
producten tegen diefstal, genaamd ‘electronic article
surveillance’, ontwikkeld door onder andere de
firma Sensomatic. Sindsdien is het één van de meest

RFID-systemen kunnen vrij verschillend zijn qua
toepassing. Zo zijn er ook talrijke variaties in
readers en RFID-labels. De volgende sub-paragrafen
zullen ingaan op de verschillende soorten
systeemonderdelen en haar specifieke eigenschappen.

2.4.1 Reader (transceiver)
De reader in een RFID-systeem werpt zich op als
intermediair tussen de middleware en de RFID-label
waar het signaal vandaan komt. De reader heeft drie
hoofdtaken die voor elke reader gelden ongeacht de
soort toepassing (Finkenzeller, 2010):
1.

Het activeren van de RFID-label, door het
voorzien van energie hieraan.

2.

De communicatie structureren met de RFIDlabel.

3.

Het versturen / ontvangen van
informatiedata tussen de RFID-label en de
middleware.
Er is echter wel variatie in de soorten readers. Deze
verschillen worden bepaald door drie karakteristieken:
de frequentie van het RFID-systeem, het (lees)bereik
en de ‘coupling’ methode. (Sweeney II, 2005)

Frequentie en leesbereik

2.2 Geschiedenis van RFID
Radio Frequency Identification (RFID) is, zoals de
naam al doet vermoeden, een technologie gebaseerd
op radiogolven. Radiogolven worden opgewekt
doormiddel van het principe van (elektro)magnetisme.
De technologie vindt zijn oorsprong in de jaren ’40
van de vorige eeuw, doormiddel van de radar. Radars
werden destijds gebruikt voor de identificatie van een
vijandig vliegtuig, dit doordat bevriende vliegtuigen
speciale vliegmanoeuvres gebruikte die een radiogolf
veroorzaakte, (Dobkin, 2008)

2.4 RFID Infrastructuur

Middleware

Reader

Antenne

RFID-label

Figuur 2.1 - Werking van een RFID-systeem

Een kort verloop hoe een (passief) RFID-systeem werkt
(zie ook figuur 2.1):
1.

De RFID-label wordt geactiveerd wanneer
het door het radiofrequente veld (RF-veld)
gaat, dat wordt gecreëerd door de antenne
en de transceiver.

2.

De reader zendt informatie terug door te
oscilleren.

3.

De antenne merkt het verschil in het RF-veld
dat hij het oorspronkelijk heeft gecreëerd.

4.

De reader verwerkt de data vanuit de
antenne en stuurt het door naar de
middleware (of user interface systeem).

RFID-technologie is zoals eerder gezegd gebaseerd op
radiogolven. Radiogolven kunnen trillen (oscilleren) in
het bereik van 125 kHz tot 3.0 GHz. Om duidelijkheid
en structuur te scheppen in dit brede bereik, zijn
er afspraken gemaakt over indeling van radiogolf
frequenties. Drie frequenties (LF / HF / UHF) die het
meeste worden gebruikt voor RFID-systemen zullen
worden toegelicht. Meer toelichting op de regulering
van het radiofrequenties kan gevonden worden in
het document van de FCC. (Federal Communications
Commission, 2015)
Low frequency (LF) systemen (125 – 135 kHz) worden
vooral toegepast op objecten die elektromagnetische
signalen absorberen, zoals water of metalen. Het
levert het hierdoor echter wel bereik in (0 - 0,5 m)
en de overdrachtssnelheid is laag door de lange
frequentiegolven.
High frequency (HF) systemen (13.56 MHz) zijn
op dit moment de standaard voor RFID-systemen
in bibliotheken en NFC-modules in telefoons. Het
biedt een groter leesbereik (0 – 1,5 m) en hogere
overdrachtssnelheid tot dan LF.

Deel 2 - RFID-technologie

RFID-technologie

Naast het feit dat de data doorgestuurd kan worden
vanuit het middleware het netwerk in (bijvoorbeeld
voor de registratie van een boek), kan het ook acties
aansturen naar de inhoud van de label (Sweeney II,
2005)
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Koppelingsmethode (coupling)
Een label kan gelezen worden door een reader
door het gebruik van elektrische-, magnetische- of
elektromagnetische koppeling (zie figuur 2.3).
RFID systemen waarbij de reader dichtbij de label
aanwezig moet zijn om gelezen te worden (ongeveer
tot één meter), zoals LF / HF RFID-systemen, zijn
meestal inductief magnetisch of elektrisch gekoppeld.
Als het label in het veld van de reader komt zal de
reader de label kunnen lezen. De gekoppelde velden
genereren een verandering in de stroom die door de
label loopt. Dit zorgt ervoor dat de label begint te
oscilleren en dus wisselt het informatie uit met de
reader. (Finkenzeller, 2010)

Type

Leesafstand (In perfecte
gebruiksituatie)

Low frequency (LF)

< 0.5 m

High frequency (HF)

1.5 m

Ultrahigh frequency
(UHF)

5.0 m

Tabel 2.2 - Verschillende frequenties met hun leesafstanden

Inductieve koppeling
Elektromagnetische koppeling
backscatter non-directioneel

1m

Deel 2 - RFID-technologie

Vanaf dat moment grijpt de controller in. De controller
heeft namelijk de taak controle te houden op de
communicatie tussen de RF-interface en tag, alsmede
de (de-)coding naar de middleware. Een belangrijke
functie waar geavanceerde controllers mee uitgerust
zijn, is een anti-botsing algoritme (anti-collision
algorithm). Dit algoritme zorgt ervoor dat grote
hoeveelheden tags op hetzelfde moment gelezen kan
worden. (Finkenzeller, 2010)

Controller
(signaal codering
protocol)

Ontvangen
data

Informatie
drager

Verzonden
data

Frequency
interface

Figuur 2.4 - RFID -reader componenten (Finkenzeller, 2010)

Antenne

2.5 Radiofrequentie transparant,
  reflecteren en absorberend
Materialen kunnen veranderingen op laten treden in
het radiofrequentie (RF) veld. Een object kan hierdoor
RF transparant, RF reflecterend of RF absorberend
zijn, afhankelijk van het gebruik van materiaal. De
meeste objecten zijn een combinatie van de drie
verschijnselen. In tabel 2.3 een overzicht van enkele
materialen en zijn uitwerking op RF-signalen.

Metalen
De meeste metalen zijn RF-reflecterend. Hierdoor
kan de label niet voldoende energie absorberen,
doordat het metaal de antenne afschermt of detunes
(ontstemd) de resonerende frequentie van de antenne.

Vloeistoffen
De meeste vloeistoffen zijn RF-absorberend.
Voorbeelden hiervan zijn water en zoutoplossingen. Ze
absorberen de radiofrequente golven en hierdoor de
potentiele energie die de label nodig heeft. Waardoor
communicatie vermoeilijkt wordt tussen de label en
reader.
Door de werking van materialen in RF-velden is dus
ook de combinatie van het item en RFID-label erg
van belang. Als het item, bijvoorbeeld een boek of
jewelcase, van zichzelf RF-reflecterend is, zal dit de
leesbaarheid van de label niet ten goede komen.
(Sweeney II, 2005)

Figuur 2.3 - RFID koppeling methods (Finkenzeller, 2010)

Controle
commando’s
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3m

Twee componenten kunnen altijd gevonden worden
in een RFID-reader, namelijk een controller en een
radiofrequentie interface (RF-interface), zie figuur 2.4.
De RF-interface kan zowel informatie ontvangen als
verzenden. Daarnaast zorgt de RF-interface ervoor
dat de label energie krijgt voor de communicatie.
De informatie die ontvangen wordt zal eerst digitaal
gemoduleerd worden, zodat de reader hem het kan
lezen. Als de informatie verzonden moet worden, zal
het eerst gedemoduleerd worden. Om informatie
te kunnen verzenden, zal het eerst gedemoduleerd
moeten worden.

Elektromagnetische koppeling
backscatter directioneel

RFID-systemen die op een grotere afstand opereren,
bijvoorbeeld UHF-systemen, gebruiken meestal
elektromagnetische koppeling om informatie uit te
wisselen. Het RFID-label zal de elektromagnetische
golven reflecteren en zal deze met informatie van
het label voorzien. Dit wordt ook wel backscattering
genoemd. (Ching & Tai, 2009)

Middleware
(Computer met
software applicatie)

2m

Componenten

Materiaal

Effect op radiofrequentie signalen

Glass

Demping, dus verzwakking

Menselijke- en dierlijke lichamen

Absorp§tie, ontstemming en reflectie

Metalen

Reflectie

Kunststoffen

Ontstemming (dielectrisch effect)

Geleidende vloeistoffen

Absorptie

Karton

(Zeer) beperkte absorptie door aanwezigheid vochtigheid

Tabel 2.5 - Overzicht van materiaal effecten op RFID communicatie (Sweeney II, 2005)

Deel 2 - RFID-technologie

Ultrahigh frequency (UHF) systemen (860 – 930 MHz)
worden veel toegepast in de distributie en logistieke
sector, alsmede in de retail voor product beveiliging.
Het leesbereik van UHF ligt bij toepassingen doorgaans
op ongeveer 5 meter, maar kan op lopen tot 15 meter
in ideale omstandigheden. Hierdoor maakt het zich
uitermate geschikt voor inventarisatie van veel RFIDlabels in grote ruimtes.
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2.8

Zoals in een eerdere paragraaf over de geschiedenis
van RFID al beschreven is, is de toepassing van RFIDtechnologie de afgelopen decennia fors gestegen.
Vanuit dit oogpunt is standaardisatie en het monitoren
van de radiofrequenties in toenemende mate van
belang. Daarbij is het van belang om met de juiste,
veilige en efficiënte manier om te gaan met RFIDsystemen.

RFID-technologie is nog steeds in ontwikkeling en
voornamelijk in verbetering qua betrouwbaarheid en
prestaties. In het huidige ontwikkelingstempo, wordt
voorspeld dat de omzet van de RFID afzetmarkt zal
stijgen tot 28 miljard dollar in 2017. (Das & Harrop,
2015). Een selectie van voorspelbare technologische
ontwikkelingen die de toepassing van RFID zullen
stimuleren wordt hierna kort besproken.

2.6.1 Ontwerpstandaarden

Lokalisatie mogelijkheid

Om een RFID-product op de markt te brengen is het
van belang dat er aan enkele standaarden wordt
gehouden. Deze standaarden worden opgelegd door
organisaties zoals de ‘International Organization
for Standardization’ (ISO) of de ‘International
Electrotechnical Commission’ (IEC). In deze
standaarden staan meestal per frequentie en specifiek
per producttoepassing richtlijnen voor het gebruik
en productie van een RFID-systeem. Specifieke
standaarden voor HF en UHF frequenties zullen in het
volgende hoofdstuk aan bod komen. (Chawla & Ha,
2007)

2.6.2 Radiofrequentie regulering

Deel 2 - RFID-technologie

Organisaties als de FCC in de Verenigde Staten en de
OPTA in Nederland houden de licenties bij binnen het
radiofrequente spectrum. Omdat RFID-systemen ook
radio signalen uitzenden in de ISM (Industrial, scientific
and medical) band, vallen ze onder de regulering van
de organisaties. Ook het CE (Conformité Européenne)
keurmerk op RFID producten is van belang. Met dit
keurmerk wordt voldaan aan de Europese regelgeving,
voornamelijk omtrent de veiligheid van het product
(Europese Commissie (EC), 2015).
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De belangrijkste reden voor het bestaan van deze
organisaties is dat apparaten niet op grote schaal
interferentie met elkaar mogen hebben. Daarom is
er voor bepaalde toepassingen frequentiebereik
vastgesteld binnen het gehele spectrum. Als hiermee
geen rekening wordt gehouden, kunnen de gevolgen
desastreus zijn. (Sweeney II, 2005)

Ontwikkeling RFID

Het volgen van een RFID-label zou een nuttige
toevoeging kunnen zijn in bijvoorbeeld bibliotheken.
Zo zouden boeken gemakkelijk gevonden kunnen
worden, als ze niet op de juiste plaats liggen.
Onlangs in 2015 is er al een onderzoek gedaan naar
locatiebepalingen aan de hand van RFID labels binnen
een bibliotheek. (Kim, Song, & Ri, 2014)

Integratie van sensoren
RFID-labels met sensoren kunnen grote toegevoegde
waarde hebben voor bepaalde sectoren. Zo zouden
er temperatuur sensoren of bewegingssensoren
geplaatst kunnen worden in het label-circuit. Deze
sensoren dienen dan wel zeer zuinig te zijn en genoeg
energie moeten hebben aan de voorziening die RFIDtechnologie kan leveren.

Energy Scavanging
Deze methode maakt het mogelijk passieve labels
de voordelen te leveren van actieve labels. Energy
kan verkregen worden van omgevingswarmte, licht,
radiogolven en/of mechanische vibraties. De energie
opbrengst kan hier variëren van een tiende microwatt
tot een paar honderd milliwatts. Verbetering van
efficiëntie van bestaande energietechnieken en
miniaturisatie is van belang om deze mogelijkheid
realiteit te laten worden op korte termijn. (Paradiso &
Starner, 2005)

HF- versus UHF RFID

Een uiteenzetting van twee RFID-frequenties

In dit hoofdstuk wordt er een uiteenzetting gegeven van twee RFID-technologieën, namelijk high
frequency (HF) RFID en ultrahigh frequency (UHF) RFID. Dit om een nuttige aanbeveling te kunnen
geven over de toegevoegde waarde van UHF ten opzichte van HF.

3.1 Introductie

3.2 Technologieën uiteengezet

In het vorige hoofdstuk is de basale werking van
een RFID-systeem uitgelegd en welke onderdelen
er aanwezig zijn om het operationeel te krijgen. Bij
het opzetten van een RFID-systeem kan er gekozen
worden uit verschillende frequenties. De operationele
frequentie van een RFID-systeem heeft een impact op
de prestatie kenmerken van het systeem. Zo wordt er
over het algemeen verondersteld dat HF, welke in het
nabije veld (near field) operationeel is, beter opereert
op item niveau toepassingen en dat UHF een betere
toepassing is in verre veld (far field) toepassingen,
zoals inventarisatie in industriële magazijnen (en dus
een mindere werking heeft op item niveau) waar wel
naar verlangd wordt in bibliotheken.

Om duidelijk onderscheid te maken tussen de twee
soort RFID-technologieën zal er gekeken worden naar
de volgende aspecten:
•

Werkingsprincipe

•

Antenne architectuur

•

Leesafstand en –oriëntatie

•

Standaarden

•

Beveiliging

•

Reflectie, absorptie en ontstemming

•

Kosten RFID-label

Omdat de volgende aspecten niet relevant zijn of
niet in dezelfde mate invloed hebben bij HF en UHF,
worden deze niet meegenomen:
•

Kosten van integratie en apparatuur
(reader en middleware)

•

Data modulatie

•

Gezondheidsrisico’s

•

Sociaaleconomische gevolgen

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

2.6 Regulaties en standaarden
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Netwerk
interface

Lading

Afwisselend magnetisch veld
(nabije veld)

Reader

RF

Controller /
geheugen /
Coder

RFID-label

Antenne(s)

Informatie verzonden
door veranderingen in veldsterkte

Figuur 3.1 - Inductieve koppeling (HF RFID) (Finkenzeller, 2010)
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elektromagnetische velden

Reader

RF
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geheugen /
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RFID-label

Informatie verzonden
via backscattering

Nabije veld

Verre veld

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

Figuur 3.2 - Radiatieve koppeling (UHF RFID) (Finkenzeller, 2010)
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High frequency (HF) RFID werkt, zoals eerder gezegd,
op een frequentie van 13.56 MHz. De passieve RFIDlabels werken doormiddel van inductieve koppeling
(figuur 3.1). Dit speelt zich in het nabije veld af. Bij
inductieve koppeling wordt er vaak gebruik gemaakt
van het principe van Faraday; magnetische inductie.
Door de verschillen in het magnetische veld vanuit de
reader naar label en van label naar reader, wordt er
informatie en energie overgedragen. Het vermogen
van het magnetische veld verzwakt (demping) in het
nabije veld met 1/r6, waar r de afstand tussen de
reader en de tag is.
Ultrahigh frequency (UHF) RFID is operationeel
tussen 860 MHz – 960 MHz en werkt doormiddel van
elektromagnetische (radiatie) koppeling. De reader
antenne zendt een lopende elektromagnetische
golf uit, die vervolgens tegen een label botst en
‘backscattered’ naar de reader toe met de informatie
van de label.
Backscattering werkt als volgt: een gedeelte van
de energie op de antenne van de label wordt terug
gereflecteerd vanwege een verkeerde impedantie
combinatie tussen de antenne en het geladen circuit.
Verandering van de combinatie of de lading op de
antenne kan de hoeveelheid gereflecteerde energie
verminderen. Vanuit dit principe wordt er informatie
van de label naar de reader verzonden, zie hiervoor
figuur 3.2.
Een belangrijk kenmerk van een radiatie koppeling
is dat het veld niet continu is, waardoor het op
bepaalde afstanden vanuit de readerantenne
verzwakt of versterkt. Hierdoor kan het voorkomen
dat in klein bereik het veld wegvalt en vervolgens
weer beschikbaar is. Dit zorgt er dus voor dat
de leesbaarheid/betrouwbaarheid van het veld
achteruit gaat. De demping van een UHF verre veld is
proportioneel aan 1/r2, waar r de afstand tussen de
reader en de tag is. Dat is kleiner in vergelijking met de
omvang van het nabije veld.

3.2.2 Antenne architectuur
Doordat de werkingsprincipes verschillen tussen HF en
UHF RFID, is ook de architectuur van de label antennes
anders. Hieronder een kort overzicht van de verschillen
tussen de twee labels.

Figuur 3.3 - (V.L.n.r.) Circulaire- , horizontale- en verticale veldpolarizatie (Finkenzeller, 2010)

HF
De RFID-label dat opereert op een HF frequentie heeft
de architectuur van een spoel. Het aantal windingen
bepaalt de sterkte van het veld dat ontvangen kan
worden. Grofweg kan er gesteld worden dat de lengte
van de spoel de leesafstand voor het label is. De
antenne wordt meestal gemaakt van een koper. HF
wordt meestal toegepast in een leesafstand van 0 – 90
cm. De oriëntatie (en dus detectie) van de RFID-labels
hangt af van de oriëntatie van het magnetische veld
van de reader antenne. (Sweeney II, 2005)

UHF
De architectuur van een UHF-label antenne is een
dipool architectuur. Een groot voordeel van een UHFlabel is dat het van geleidend materiaal gemaakt moet
zijn, waardoor het niet per se koper hoeft te zijn en dus
goedkoper in productie is. De leesafstand waarin UHF
wordt toegepast ligt tussen de 0 – 14 m.
De oriëntatie van het radiofrequentie veld wordt
daarbij bepaald door het polarisatie gedrag van de
antenne, dit kan horizontaal of verticaal verlopen
(lineaire polarisatie). Door gebruik te maken van een
duo-dipool kan het signaal zowel horizontaal als
verticaal gelezen worden. (circulaire polarisatie). Voor
visualisaties van de velden, zie figuur 3.3.

3.2.2 Standaarden
Zoals in hoofdstuk 2 al gesteld is bij het ontwerpen
van RFID-producten van belang dat de standaarden in
de gaten gehouden worden. Dit zijn onder andere de
ISO standaarden (per frequentie);
•

HF: ISO 18000-3 en ISO-15693-2

•

UHF: ISO 18000-6

Een van de meest belangrijke UHF standaarden die op
dit moment wordt ontwikkeld, is de EPC Gen(eration)
2. Deze wordt vastgelegd door het instituut GS1. De
standaard beschrijft het protocol over hoe readers
en labels de Electronic Product Code (EPC) moeten
communiceren die opgeslagen staat in de tag.
Het gebruik van UHF RFID is per regio verschillend qua
frequentie, variërend van 860MHz tot 960Mhz, maar
ook het maximale uit te zenden vermogen door de
antennes is gereguleerd. (GS1, 2015)
De EPC Gen 2 bevat ook de regulaties op het gebied
van beveiliging. Belangrijk gegeven is dat beveiliging
doormiddel van autorisatie nog niet mogelijk is op
dit moment, waardoor HF RFID veiliger is (EPCglobal
Inc., 2015) Bij HF RFID is er wel autorisatie mogelijk
doormiddel van de MiFARE en FeliCa protocollen.

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

3.2.1 Werkingsprincipe

Vermogen en informatie
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Elk RFID-label krijgt een waarde mee die bepaald of
het in- of uitgecheckt is, dit volgens een ISO-standaard.
Wanneer de RFID-label de waarde ‘ingecheckt’ heeft,
zal de reader de label kunnen waarnemen. Als de
waarde ‘uitgecheckt’ is, zal dit niet het geval zijn.
Omdat alleen de labels met een ongewijzigde AFI-code
antwoord geven aan de reader, zijn de responstijden
snel en betrouwbaar.

Electronic Article Surveillance (EAS)
Vergelijkbaar met AFI, waarbij er een waarde (1 of
0) wordt toegekend aan een label. Echter zijn EASsystemen niet ISO gedefinieerd. Daarbij maakt het
geen onderscheid in families van toepassingen,
waardoor het voor kan komen dat sommige artikelen
niet herkend worden of dat items herkend worden die
bijvoorbeeld niet uit de bibliotheek komen.

Beveiliginsrisico’s
In Azië is op dit moment een grote beweging gaande
waarbij NFC toegepast wordt op smartphones. Deze
technologie baseert zich op de principes van HFRFID. Daarom komt er door de NFC in de smartphone
een RFID-reader beschikbaar voor iedereen en
vormt het een beveiligingsrisico. Hierdoor kan de
beveiligingsbit in een RFID-label relatief gemakkelijk
onschadelijk worden gemaakt voor detectie door
beveiligingspoortjes. Daarbij kunnen transacties
‘afgeluisterd’ worden door NFC readers. Op de korte
termijn is er nog geen structurele oplossing om dit
te voorkomen en kan het een argument zijn om voor
UHF te kiezen bij bibliotheek toepassingen. (Seeliger,
Gillert, & Buschhart, 2014)

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

3.2.4 Absorptie, reflectie en
ontstemming
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RFID-systemen ondervinden absorptie en reflectie
door verschillende materialen, zoals eerder
beschreven in hoofdstuk twee. Daarnaast zijn er nog
frequentie-specifieke ontstemmingen voor een RFIDsysteem.

Interferentie
Bij het opzetten van een RFID systeem moet er
rekening gehouden worden met interfererende
apparatuur die op dezelfde frequentie werkt als HF

Fading
Bij UHF is er veel kans op reflectie doordat het
opereert in het verre veld. Reflecties van obstakels en
muren in de ruimte kunnen interfereren met de golven
die uitgezonden zijn door de reader. Hierdoor kan een
gewenste RFID-label mogelijk niet gelezen worden en /
of labels die niet gelezen moeten worden wel. Dit komt
doordat het signaal uitgedoofd kan worden als het
in de tegenfase van het signaal treft, ook wel fading
genoemd. HF heeft hier minder last van, omdat het niet
opereert in het verre veld.
Bij HF RFID is er de mogelijkheid tot het optreden van
masking. Wanneer meerdere HF-labels boven elkaar
geplaatst worden, kunnen de magnetische velden die
de labels moeten voorzien van energie, interfereren.
Hierdoor kunnen labels niet gelezen worden door de
readers. UHF heeft minder tot geen last hiervan, omdat
het geen gebruik maakt van magnetische inductie.

Reader
antenne

Afgebogen pad
lengte Ll, fase kLl

Figuur 3.4 - Optreden van ‘fading’ bij UHF RFID (Finkenzeller, 2010)

Bij het ontwerpen met UHF RFID moet er rekening
gehouden worden met de nabijheid van mensen. De
antenne van een UHF label raakt ontstemd en het
menselijk lichaam absorbeert radiatie energie van
de reader. Dit resulteert in een lage radiatie energie
efficiëntie, met als consequentie dat de leesafstand
afneemt en een RFID-label wellicht niet herkend
wordt als gevolg van ontstemming (maar ook door de
absorptie eigenschap van water) (Polívka, Švanda, &
Hudec, 2009; Griffin, Durgin, Haldi, & Kippelen, 2006).
De ontstemming moet ingeperkt worden tijdens het
ontwerpproces. Er wordt onderzoek gedaan naar een

Energie
lijnen

Mobiele
draadloze
toepassingen

Aangrenzend
RF gebouw

Draaloze
LAN

Walkie
talkie golven

Industriële
controllers

Elektrische
vliegenmepper
Vorkheftruck
bougies

Nieuwe
Draadloze
technologieën barcode lezer

Draadloze
telefoon

Aardelek

Onvoorspelbaar

Figuur 3.5 - Bronnen van interferentie op de UHF-frequentie in mate van controleerbaarheid en voorspelbaarheid (Marlin, 2004)

Direct pad
lengte L, fase kL

Mensen

Verlichting

Voorspelbaar

RFID-label

Obstakel

Statische
ontlading

Telefoon
zendmast

oplossing hiervoor, onder andere bij de marktgroep
Nedap Retail. Het gebruik van nabije veld UHF,
doormiddel van een inductieve UHF antenne, zou een
oplossing hiervoor kunnen zijn.
De ontstemming van een HF systeem in relatie tot
een UHF systeem door de nabijheid van mensen is
minder doordat er gebruik wordt gemaakt magnetische
inductie. Dit is ook af te lijden aan de hand van
de skin depth, dit is de mate waarin een botsende
elektromagnetische golf een geleidend object binnen
dringt. Het diëlektrisch effect van de omgeving speelt
hierbij ook een rol.

3.2.4 Kosten RFID-label
Een HF label vereist een sterk geleidende spoel
antenne die meestal van koper is Doordat het een
spoel is, zijn er meerdere windingen nodig om
operatief te zijn. Een UHF label heeft geen windingen
nodig. Daarbij is er in theorie geen koper nodig, maar
kan er ook gebruik gemaakt worden van goedkopere
conductieve inkt.

Kortom:
•

Minder materiaal = minder kosten

•

De hoeveelheid en soort materiaal voor een 		
HF label is duurder in vergelijking met een 		
UHF label.

•

Makkelijker om te produceren = minder kosten
UHF labels hebben een mindere complexe 		
architectuur dan HF labels, waardoor ze 		
gemakkelijker te produceren zijn.

Daarnaast worden UHF labels al breed toegepast in
de retail en logistieke sector, met grote afnemers,
zoals Wal-Mart en het ministerie van defensie van
de Verenigde Staten. Hierdoor is er ook economisch
voordeel door massaproductie. (Symbol Technologies,
Inc, 2008)

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

Application Family Identifier (AFI)

Oncontroleerbaar

Voor de beveiliging van items bij het gebruik van HF
RFID zijn er twee verschillende methoden ontwikkeld
voor het implementeren van veiligheid;

en UHF. In figuur 3.5 is uiteengezet welke factoren
storend kunnen zijn en of ze voorspelbaar en/of te
besturen zijn. Bij HF zijn de bronnen voor interferentie
door andere systemen minimaal, omdat er niet veel
systemen zijn die op de HF frequentie opereren en
het veld relatief gezien klein is (Roberti, 2010). De HF
frequentie is namelijk (inter)nationaal gereserveerd
voor RFID toepassingen, de UHF frequentie niet.

Controleerbaar

3.2.3 Beveiliging
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Inductie

Radiatie

Frequentieband

13.56 MHz

860 – 960 MHz 1)

Leesafstand 2)

< 1.5 m

± 5.0 m

3)

200 labels/sec

1.000 labels/sec

Geheugen

12 bytes – 144.000 bytes

< 64 bytes

Kosten RFID-label 4)

± 0,30 euro

± 0,15 euro

Standaarden

Interoperabiliteit

Sterke punten

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

Zwakke punten

•

ISO 18000-3

•

ISO 18000-6

•

ISO 15693

•

EPC Class-0, Class-1 (Gen 2)

•

ISO 14443 (A/B)

Regio onafhankelijke frequentieband

Regio afhankelijke frequentieband

•

Betrouwbaarheid

•

Bereik

•

Beveiliging / autorisatie

•

Leessnelheden

•

Meer geheugen

•

Nabije- & verre veld toepassing

•

Goedkopere labels

•

Water / metaal

•

Water / metaal

•

Masking

•

Fading

•

Systemen op dezelfde frequentie

Water & metaal

Beperkte RF absorptie

Sterke RF absorptie en reflectie

Technologische
volwassenheid

Einde technologie curve

Begin van technologie curve

Gebruikelijke
Toepassingsgebieden

Smart cards, toegangscontrole,
betalingsverkeer, item-level labeling,
bagage beheer, bibliotheken

Supply chain pallet- en doos-level
labeling, parkeerterrein beveiliging,
elektronische tol heffingen

Annotaties:
1) Precieze frequentie verschilt per land / continent, zie hiervoor de reguleringen. (GS1, 2015)
2) Afstanden bij de gebruikelijke toepassingen onder normale condities. In theorie zijn er grotere leesafstanden te bereiken met
   zowel HF en UHF in geconditioneerde ruimtes.
3) Onder optimale (lees)condities.
4)

Prijs fluctueert afhankelijk van de afnamegrootte.

Tabel 3.6 - Vergelijking HF- en UHF RFID (Sattlegger & Denk, 2014; Sweeney II, RFID for dummies, 2005; Chawla & Ha, 2007;
Symbol Technologies, Inc, 2008; Finkenzeller, 2010)

3.2.5 Samenvatting
Hieronder een korte uiteenzetting van de verschillen
tussen HF en UHF:

Soort koppeling

Leessnelheid
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Ultra High Frequency (UHF)

•

UHF technologie staat in het begin 		
van de technologie cyclus, waardoor het 		
nog veel verbeteringspotentie heeft. HF is 		
in zijn volwassenheidsfase beland en heeft
nog maar weinig radicale verbeterpunten.

•

HF-toepassingen maken gebruik van inductie
koppeling en de leesafstand is vergelijkbaar
met de antenne grote; UHF-toepassingen
worden gelimiteerd door het 			
transmissievermogen voor de radiatie 		
koppeling.

•

Inductie (HF) gekoppelde leesgebieden zijn 		
over het algemeen klein en simpel; radiatie
(UHF) leesgebieden zijn groter, maar ook
vaak complex en discontinu, waardoor de kans
op interferentie met andere readers en labels
groter is.

•

De HF-label architectuur vergt meer materiaal
door de spoelen die benodigd zijn. De UHF-		
labels hebben alleen geleidend materiaal 		
nodig, door de dipool architectuur. Hierdoor 		
zijn UHF-labels goedkoper in fabricage.

•

HF werkt in verhouding met UHF beter in
de nabijheid van water. De werking van UHF is
in de praktijk te verwaarlozen in nabijheid van
water, in vergelijking met de werking door
lucht.

•

HF en UHF hebben beiden last van shielding
door metaal.

•

De datatransmissie snelheid van UHF 		
ligt hoger dan bij HF, dit komt door het verschil
in golflengte.

•

HF heeft meer geheugen voor het opslaan van
gegevens, doordat het alleen opereert 		
in het nabije veld en dus meer verzekerd is 		
van stroomvoorziening dan UHF.

3.3 UHF-pilots in bibliotheken
Sinds de bibliothekenbranche begon met de overstap
van barcode systemen naar RFID-systemen in de
late jaren negentig van de vorige eeuw, zijn meer
bibliotheken overtuigd geraakt van de voordelen van
RFID. Hierbij werd HF RFID als de standaard gezien
voor de procesgang, omdat het een betrouwbare en
veilige technologie is. de laatste jaren wordt er echter
steeds vaker UHF RFID toegepast binnen bibliotheken,
zowel als pilots als volledige systeem keuze.

De eerste toepassing van UHF RFID op boeken
op commerciële schaal gebeurde in Nederland.
De Boekhandels Groep Nederland (BGN), o.a. het
moederbedrijf van het inmiddels failliete Sleepywinkelconcept en tevens uitgeverij, heeft in 2006 ’s
werelds eerste UHF RFID gelabelde boekenwinkel
geopend. Hierbij kon er op item-niveau boeken
gemonitord worden, waarbij er een nauwkeurigheid
naderend aan de 100% gehaald werd en de afzet met
50% gestegen is door monitoring en positionering van
boeken.
Door het behalen van awards, o.a. de ‘RFID Visionary
Award’ in 2006, is er veel exposure gekomen voor de
UHF-toepassing op boeken (Manufacturing & Logistics
IT Magazine, 2006; Ching & Tai, 2009). Het is het voor
sommige bibliotheken de katalysator geweest om de
mogelijkheid van UHF op retail- en uitgeversniveau op
bibliotheek toepassingen te kijken, stelt de NISO RFID
werkgroep:
“Additionally, adoption by libraries may be impacted by
decisions made in the publishing industry, particularly
in the event of source tagging by publishers, which could
drive libraries to consider using tags already applied to
items they purchase.”
(NISO, 2008)
Een case van een UHF-systeem implementatie is de
City University of Hong Kong (Ching & Tai, HF RFID
versus UHF RFID - Technology for Library Service
Transormation at City University of Hong Kong, 2009).
Er is simultaan gewerkt met eenzelfde setting HFsysteem om resultaten te vergelijken. De conclusie
van de vergelijking is dat UHF RFID beter presteert
dan HF RFID in meerdere aspecten, zoals leessnelheid,
hoeveelheid label verwerking, oriëntatie van de
label (bij het gebruik van een duo-dipool antenne)
en leesafstand. Hieruit kwam onder andere ook dat
hetlange afstand bereik van UHF geen tot zeer weinig
leesfouten maakte in de praktijk.
Er wordt echter wel een kanttekening geplaatst bij
het beveiligingsaspect door de verminderde detectie
van RFID-labels door de RF-absorptie door mensen
(water). Dit wordt enigszins genuanceerd vanwege de
bibliotheekcultuur waar doorgaands ingespeeld wordt
op goed vertrouwen van de leden, in het geval van
deze case studenten en universiteitsmedewerkers.

Deel 1 - HF-versus UHF RFID

High Frequency (HF)
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Intermezzo II

Beveiligingspoort

Zelf-servicestation

Detecteerd niet-uitgeleende items
en telt hoeveel bezoekers in- en uitgaan.

Bibliotheekleden kunnen hier
zelf items uitlenen of verlengen

Mobiel converteerstation

Controlleert real-time op
de aanwezigheid van items.

Wordt gebruikt door medewerkers
om items van RFID-labels te voorzien.
Daarbij wordt het item in de database
opgenomen.

Sorteersysteem

Nedap BiblioFlex (?)

Staﬀ-reader

Handheld reader

Sorteert ingeleverde items
op gewenste afdeling/thema

Wellicht binnenkort ook in iedere
bibliotheek te vinden. Bekijk hiervoor
het ontwerpfase-deel van dit rapport.

Bibliotheekmedewerkers kunnen
hiermee o.a. RFID-labels bewerken

Hiermee kan o.a. een collectie
geïnventariseerd worden

Intermezzo II
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Intelligent shelf

Figuur 3.7 - RFID-producten in een bibliotheek

Intermezzo II

RFID-productoplossingen in de bibliotheek
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waarde duidelijk is ten opzichte van concurrenten.
Deze toegevoegde waarde valt enerzijds te behalen
op verkoopniveau; het verzorgen van unieke
functionaliteiten in productoplossingen die Nedap in
samenwerking met de system integrator levert aan de
afzetmarkt.

Belanghebbenden bij RFID-technologie in bibliotheken

Bij het zoeken van productoplossingen voor een bibliotheekomgeving is het van belang om alle
wegende factoren mee te nemen in het ontwerpproces. Deze factoren worden bepaald door de
stakeholders die met de productoplossing te maken hebben en/of krijgen. Het is van belang om
elke stakeholder tevreden te houden, al liggen in praktijk de eisen/wensen vaak (ver) uit elkaar.
Het is daarom van belang om te inventariseren wie en wat betrokken is. De inzichten voor het

De toegevoede waardes voor Nedap (en die van andere
stakeholders) kan gevonden worden in figuur 4.1. Alle
toegevoegde waardes vormen de productvereisten.

Deel 2 - Stakeholders & concurrentie

overzicht zijn verkregen door interviews met de verschillende stakeholders, de expertise van de
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4.2.3 Bibliotheek

Nedap Library Solution marktgroep-medewerkers en deskresearch. Daarnaast wordt er naar de

4.2.2 System Integrator

productportfolio’s van concurrerende bedrijven gekeken.

De system integrator integreert de technologie van
Nedap in een totaaloplossing voor bibliotheken
en levert daarbij ook vaak de directe onderhoud

4.1 Introductie

4.2 Stakeholders

RFID-systemen in bibliotheken zijn rond eind jaren
negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd ter
vervanging van onder andere de barcodes en EM.
Gedurende de jaren daarna is het gebruik van RFIDsystemen in bibliotheken sterk gestegen, maar
op mondiale schaal blijft de penetratie van RFIDsystemen in bibliotheken relatief laag, namelijk 10%
(Beugelsdijk, 2014). De verzadiging van RFID-systemen
vindt met name plaats in westerse landen.
De belangrijkste redenen om voor een bibliotheek
over te gaan op RFID-systemen zijn:

4.2.1 Nedap Library Solutions

•

Productiviteit van personeel

•

Druk vanuit wetgeving (Arbowet)

•

Financiële besparing

•

Innovatie imago voor de bibliotheek

Het conceptueel ontwerp van een productoplossing
voor bibliotheek begint bij Nedap Library Solutions
(verder genoemd als Nedap). Nedap is zowel producent
van (RFID) technologie, alsmede verkoper hiervan. Dit
gebeurt meestal in samenwerking met een system
integrator van Nedap. System integrators zijn de
directe klanten van Nedap. Voorheen deed Nedap
meer direct projectwerk met bibliotheken, maar door
de verandering in marketingstrategie richt het zich
op de productie en support van de technologie in
productoplossingen.
De system integrators van Nedap bevinden zich
over de gehele wereld, van de Verenigde Staten tot
Azië. Hierdoor bedient Nedap een internationale
afzetmarkt met verschillende eisen, onder andere
op technisch gebied. Daarom moet het een duidelijk
productportfolio hebben, waar de toegevoegde

Bij het investeren in van nieuwe productoplossingen
door bibliotheken wordt er veelal gewerkt met
aanbestedingen. Hierdoor krijgen bedrijven een
gelijkwaardige kans om zijn/haar voorstel te leveren

Figuur 4.1 - Toegevoegde waarde per stakeholder

Nedap

Produceerbaarheid
Uitwisselbaarheid van onderdelen
Winstgevendheid

Laaghouden kostprijs
Ease-of-install technologie
Leveren service/onderhoud

System Integrator

Multifunctionaliteit
Betrouwbaarheid
Aanschafprijs
Kwalitatief technische support

Bibliotheek

Vereiste toegevoegde waarde
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Stakeholders & concurrentie

Anderzijds valt er op productieniveau toegevoegde
waarde te behalen door kostenreductie. Dit kan
behaald worden door factoren als; produceerbaarheid,
uitwisseling van componenten met andere
productoplossingen en winstgevendheid. Door het
efficiënt afstemmen van deze factoren zal het product
goedkoper worden, en kwaliteitsgarantie te bieden zal
de afzet naar alle waarschijnlijkheid stijgen.
Mocht er besloten worden om vanuit Nedap Library
Solutions UHF RFID-technologie te gaan gebruiken, dan
moet op zijn minst de huidige functionaliteiten van het
HF RFID-technologie productportfolio gedekt worden.
Dit om een totaaloplossing te kunnen bieden aan de
bibliotheken via de system integrators.

en service van de productoplossingen. Twee
kernactiviteiten die hierbij komen kijken is de
productmarketing en de productintegratie. Door een
interview met dhr. Sluijs, eigenaar Autocheck Systems,
is hier meer inzicht verkregen (bijlage D).
De system integrator heeft het directe contact met
de afzetmarkt, de bibliotheken. Hierdoor kan het snel
inspelen op de eisen & wensen van een bepaalde
productoplossing. Voor Autocheck Systems is dit met
name de Nederlandse en Belgische afzetmarkt.
Autocheck Systems merkt dat vooral de Nederlandse
markt vrijwel verzadigd is met RFID-producten,
veelal HF-toepassing. Hierdoor zijn er in de komende
jaren vooral hernieuwingsprojecten. De vraag naar
productoplossingen die de zelfredzaamheid van
bibliotheekleden bevorderd en productoplossingen
die ruimte besparend zullen hierbij leidraad zijn.
De toegevoegde waarde voor een system integrator
van een productoplossing zit hem vooral in het
laaghouden kostprijs (om winstmarge groot te
houden), de integreerbaarheid van Nedap technologie
in bibliotheek meubilair en het leveren van service &
onderhoud d.m.v. een service level agreement (SLA)
met bibliotheken.
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De bibliotheek in het centrum van Apeldoorn heeft
HF RFID-productoplossingen van Aturis, een van de
system integrators van Nedap. Het doel van het bezoek
aan de bibliotheek was globaal inzicht krijgen in het
huidig gebruik van HF RFID-productoplossingen en
waar eventuele uitdagingen lagen voor HF-/ UHF-RFID
in de toekomst. De vragen zijn beantwoord door mw.
Diane Gijsbertse, informatiespecialist van bibliotheek
CODA Apeldoorn.

Aanbestedingen zijn gedetailleerde en strikt
omschrijvingen van eisen en wensen vanuit de
bibliotheek. Uiteindelijk vormen de technische
randvoorwaarden in combinatie met de eisen en
wensen een beoordelingslijst met wegingen die
gebruikt wordt voor de selectie van het beste voorstel.
In de afgelopen jaren wordt er vaker de eis neer
gelegd binnen een aanbesteding voor een UHF-RFIDproductoplossingen. Een recent voorbeeld hiervan is
de aanbesteding voor de Karel de Grote Hogeschool
(KdGH) in Antwerpen, met een aanbestedingbedrag
van 207.000 euro.
De eisen en wensen voor de KdGH-aanbesteding zijn
onder te delen in drie onderdelen;

Het lenen en verlengen van materialen moet
zeer snel kunnen gebeuren. De snelheid mag
alleen vertraagd worden door de gebruiker
zelf.

Design (esthetisch)

•

Hardware en software (functioneel)

•

De labels maken gebruik van UHF-technologie

•

Service en onderhoud (operationeel)

•

Het bedrijf moet minimaal drie referenties 		
hebben die aansluiten bij de KdGH-			
aanbesteding.

Een kort overzicht met de belangrijkste eisen binnen
de UHF RFID-aanbesteding:

Deel 2 - Stakeholders & concurrentie

•

•

In het onderdeel ‘Hardware en software’ wordt er
daarbij nog verder in gegaan in product specifieke
eisen en wensen waaraan voldaan moet worden bij
het voorstel. De productoplossingen waar o.a. naar
gevraagd wordt zijn: anti-diefstal plafonddetectoren
(7 stuks), zelf-servicestations, staff-reader (3 stuks),
handheld-reader (2 stuks) en UHF-labels (85.000
stuks).
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Figuur 4.2 - Intelligente boekeneilanden

•

Het esthetische ontwerp van de hardware
moet aansluiten met huisstijl van de 		
bibliotheek;

•

Moet compatibel zijn met de bestaande ICT- 		
en IT-structuur;

•

Moet kunnen werken met de ledenpassen die
werken op Mifare.

•

De UHF-productoplossingen moeten duidelijk,
intuïtief, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
zijn in hun werking.

•

Het moet operationeel zijn op boeken, 		
magazines, Cd’s en Dvd’s.

•

De zelf-servicestations moeten zowel een-		
voor-een verwerking als stapelverwerking 		
(minimaal vijf items) aan.

De bovenstaande eisen hebben betrekking tot het
hele systeem en deels specifieke productoplossingen.
Echter geeft het wel aan wat de belangrijkste punten
zijn voor een aanbesteding. KdGH geeft aan na vragen
van een de system integrator AutoCheck Systems, dat
de keuze voor UHF vooral gevallen is vanwege het
grote bereik van UHF en het feit dat plafondantennes
tot de mogelijkheid behoren, alsmede het bereik voor
het inventariseren van boekkasten door een handheld
reader.

4.2.4 Bibliotheekmedewerkers
en -leden
De eindgebruikers bepalen voor een groot gedeelte de
uiteindelijke functionaliteit van de productoplossingen
en dus ook de randvoorwaarden. Dit zijn voor
bibliotheken de medewerkers en de leden van de
bibliotheek. Daarom zijn er interviews afgenomen bij
drie bibliotheken; twee openbare bibliotheken waar
HF-RFID toegepast is en een universitaire bibliotheek
waar UHF-RFID is toegepast. De complete interviews
kunnen in bijlage D gevonden worden.

In de bibliotheek zijn meerdere productoplossingen
aanwezig zoals zelf-servicestations, inleverstations,
staff-readers en detectiepoortjes. Mw. Gijsbertse
vertelde daarbij dat er ook onlangs intelligente
boekeneilanden (figuur 4.2) zijn geplaatst. Hiermee
kan nieuw materiaal of speciaal thema-materiaal
gemonitord worden op de frequentie dat het materiaal
gepakt wordt, maar ook waar het boek zich bevindt. Dit
is een stukje service voor de bibliotheekleden, maar
ook waardevolle informatie voor de bibliotheek zelf
voor het bepalen van eventuele extra aanschaf of het
afstoten van materiaal.
Mw. Gijsbertse verteld verder dat de hoofdtaak voor
bibliotheekmedewerkers het leveren service naar de
leden is. Dit is veelal het leveren van informatie over
het juiste materiaal, maar ook de exacte locatie van
een bepaald boek. Een belangrijk aspect daarvan voor
het juist lokaliseren van een boek is het juist terug
zetten van de boeken door medewerkers naar inname
bij de inleverstations. Dit is de meest tijdsintensieve
klus voor medewerkers, waarop veel tijd bespaard
kan worden. Ook wordt de gehele collectie een paar
keer per jaar gecontroleerd op missend materiaal en
materiaal voor afschrijving. Voor een collectie van
ongeveer 100.000 items neemt dit een aanzienlijke
tijd in beslag.
Bij het observeren van het gebruik van de zelfservicestations viel op dat het materiaal een-vooreen over het scanoppervlak gehouden wordt door
de leden, waardoor de handelingstijd voor een
gemiddelde stapel van vijf items vrij lang is, in
vergelijking met wanneer de items in een keer gescand
zouden kunnen worden als stapel.

Bibliotheek Enschede Centrum
De bibliotheek Enschede heeft meerdere vestigingen
in de stad Enschede. De hoofdvestiging bevindt zich in
het centrum van de stad. Het heeft productoplossingen
in gebruik van Aturis, net zoals de bibliotheek CODA
Apeldoorn. Het doel van het bezoek was hetzelfde als

bij de bibliotheek in Apeldoorn. De vragen tijdens het
bezoek zijn beantwoord door dhr. Bert Scheutema,
back-officemanager Bibliotheek Enschede.
Dhr. Scheutema gaf in het interview aan dat de
bibliotheek van Enschede onder de druk staat van
bezuinigingen vanuit de gemeente en hierdoor
op korte termijn, maar zeker lange termijn
verregaande beslissingen moet gaan maken
over haar bedrijfsvoering. Iets dat speelt bij de
meeste bibliotheken. Ze zien daarbij dat er andere
manieren worden gezocht om financiering te vinden,
bijvoorbeeld door het verhuren van vergaderzalen. De
bibliotheek Enschede wordt steeds meer gebruikt als
leeromgeving en sociaal centrum.
Als gevolg van de financiële korting op
het budget vanuit de gemeente Enschede
worden boekencollecties verkleind in wijk- en
dorpsbibliotheken rondom Enschede. Hierdoor is de
afgelopen jaren het transport van boeken toegenomen
en dus ook de werkdruk om dit realiseren qua logistiek
en inventarisatie bij de bibliotheek Enschede. Per week
worden er ongeveer 80 kratten (±25 boeken per krat)
aan materiaal verzonden naar de kleinere bibliotheken
vanuit bibliotheek Enschede. Het materiaal wordt
handmatig voorbereid voor verzending met een staffreader en ook bij binnenkomst worden de items een
voor een gecontroleerd met een scanner. Logistiek en
inventarisatie is daarom een aspect waarop verbeterd
kan worden volgens dhr. Scheutema.

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit
Amsterdam
De universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit
van Amsterdam (VU UB) is een van de weinige
bibliotheken van Nederland waar UHF-RFID toegepast
is in de productoplossingen. Deze producten zijn
geplaatst door de system integrator Lib-chip die o.a.
RFID-technologie van 3M Solutions gebruikt. Er heeft
een telefonisch interview plaats gevonden met dhr.
Jan-Maarten Pauw, logistiek manager bij de VU UB.
Tevens heeft er ook een observatie plaats gevonden in
VU UB zelf.
De VU UB heeft een grote collectie van uiteenlopende
materialen verspreid over een groot magazijn en
meerdere bibliotheek afdelingen in de westtoren
van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. De
collectie heeft ongeveer een grote van 2,4 miljoen
items die grotendeels op reservering beschikbaar is
vanaf internet voor medewerkers en studenten van de
universiteit.
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Bibliotheek CODA Apeldoorn

voor een overheidsinvestering in productoplossingen
voor bibliotheken. Voor overheidsinstellingen, zoals
een bibliotheek, is het uitvoeren van een aanbesteding
binnen de EU verplicht vanaf een bedrag van 207.000
euro (PIANOo, 2015).
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Intelligent Shelving
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De grootte van de collectie heeft meegespeeld in de
keuze voor een UHF RFID-systeem verteld dhr. Pauw.
Voordeel van UHF volgens dhr. Pauw is het grote
leesbereik dat behaald kan worden en met name
grote toegevoegde waarde heeft bij de logistieke
en inventarisatie handelingen in het grote magazijn.
Voor de beveiliging van de ruimtes wordt er gebruik
gemaakt van hangende detectie readers en op de
kleinere afdelingen van staande detectiepoorten. Bij
de staande detectiepoorten wordt gewerkt met EMantennes die voor een hoge nauwkeurigheid zorgen
(Certus, 2015). In het materiaal zitten zogenaamde EMlinten die voor de detecteerbaarheid van het materiaal
zorgen.
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Dhr. Pauw vertelde dat de betrouwbaarheid van
detectie van materiaal op item-niveau, zoals gebeurd
bij de zelf-servicestations, gebeurd door het vermogen
van de readers op een zeer laag vermogen in te stellen
en zo goed mogelijk rekening te houden met shielding.
Hierdoor is het lezen van materiaal in de nabije
omgeving (die niet gelezen moet worden) beperkt tot
niet mogelijk. Materiaal zoals cd’s en dvd’s worden
aan de service balies uitgeleend en kunnen niet door
de zelf-servicestations gelezen worden. Dhr. Pauw
merkt echter op dat de uitleen van dit soort materiaal
vandaag de dag nog weinig gebeurd door de toename
van het gebruik van internet.

Conclusie
Uit de observaties en interviews bij de drie
bibliotheken kan geconcludeerd worden dat de
volgende aspecten van belang zijn:
•

•

Er zijn veel bezoekers (850 tot 1450 per dag)
in bibliotheken, die o.a. voor potentiële 		
RF absorptie kan veroorzaken voor RFID-		
systemen.
Service naar de leden staat voorop bij de 		
bibliotheken, met name het zorgen dat de 		
juiste informatie gevonden wordt.

•

•

Inventarisatie en logistieke processen nemen
veel tijd in beslag. Dit zal op de korte termijn
meer toenemen. Hierbij is tevens nog een 		
efficiëntie slag te behalen.
UHF RFID-technologie werkt op dit moment 		
goed voor inventarisatie en logistiek. Voor de
beveiliging wordt nog EM gebruikt, 			
waarschijnlijk voor de betere beveiliging t.o.v.
UHF RFID.

4.3 Concurrenten
Op het gebied van RFID-systeem oplossingen voor
bibliotheken is er veel concurrentie op de (inter)
nationale afzetmarkt. Echter werkt Nedap Library
Solutions op basis van system integrators, waardoor
direct alleen de B2B-markt voor RFID-technologie als
concurrentie heeft. Hierdoor is de directe concurrentie
voor Nedap Library Solutions kleiner. Er zijn echter
bedrijven op de internationale markt die zowel
RFID-technologie zelf ontwikkelen en het integreren
in productoplossingen, maar de kwaliteit van deze
producten en het marktaandeel van deze bedrijven zijn
nihil. Daarom zullen deze buiten beschouwing gelaten
worden.
Als Nedap Library Solutions zich ook gaat richten
op UHF RFID-technologie, dan zijn op dit moment
ook Impinj en ThingMagic potentiële Amerikaanse
concurrenten. Maar ook bedrijven die zich nu vooral
richten op de retail sector met UHF RFID-technologie
zoals het Amerikaanse Checkpoint.

4.3.1 FEIG Electronic (HF / UHF)
Een van de concurrenten van Nedap is het Duitse
elektronicaconcern FEIG Electronic. Het richt zich
net zoals Nedap op intelligente technologie waarbij
RFID centraal staat en doet dit al vanaf 1970.
Het bedrijfsonderdeel ‘OBID’ richt zich o.a. op
bibliotheektoepassingen met RFID. Het werkt daarbij

(Staff-)
readers

Zelfservicestations

Sorteersystemen

Software

Shelves

Smallest
Branch

FEIG (HF/UHF)

v

v

-

-

-

-

-

Impinj (UHF)

v

v

-

-

-

-

-

ThingMagic (UHF)

v

v

-

-

-

-

-

Checkpoint (UHF)

v

v

-

-

v

-

-

Nedap Retail
(UHF)

v

v

-

-

v

-

-

Nedap LS (HF)

v

v

v

v

v

v

v

Tabel 4.4 - Overzicht van verschillende productportfolio’s

ook met system integrators om de bibliotheekmarkt
te bereiken. Naast de bibliotheek sector, richt het zich
ook o.a. op de transport en beveiligingssector.
Het product portfolio van OBID bestaat uit zowel als
HF-producten als UHF-producten. Echter wordt er bij
bibliotheektoepassingen gewerkt met HF-RFID. Een
selectie van de 0roducten die FEIG in zijn portfolio zijn
te zien in figuur 4.3. Het UHF-productportfolio van FEIG
wordt wel toegepast in andere omgevingen, zoals in de
retail.
De verschillen tussen het productportfolio van
FEIG (Library) en Nedap Library Solutions zijn (FEIG
Electronic GmbH, 2015):
•

FEIG heeft de mogelijkheid tot het aanbieden
van UHF RFID-producten

•

Nedap biedt intelligent shelving en
sorteersystemen aan, FEIG doet dit niet.

•

Het productportfolio van FEIG heeft geen 		
duidelijke lijn in haar (esthetische) design,

FEIG levert ook UHF-technologie, maar niet gericht op
bibliotheken. In de toekomst zou dit natuurlijk wel een
strategie van FEIG kunnen worden.

4.3.3 UHF concurrentie
De aanleiding dat UHF RFID-technologie nu toegepast
wordt binnen de bibliotheek sector, komt door de
afwezigheid van een grote HF RFID-technologie
aanbieders in economisch opkomende landen in
Zuid-Amerika en Azië. Hierdoor is er indertijd gekeken
naar de retail sector waar UHF-technologie meer de
standaard is. Op dit moment zijn er (nog) geen grote
spelers op de internationale afzetmarkt die UHF RFID
specifiek verkopen voor de bibliotheek sector, zoals bij
HF RFID wel het geval is.
In de gevallen dat er wel gebruik wordt gemaakt van
UHF RFID in productoplossingen, zoals Lib-Chip deed
bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, dan wordt de
RFID-technologie aangekocht bij algemene UHF RFIDproducenten. Vooroplopende producenten van UHFantennes en -readers zijn de Amerikaanse bedrijven
Impinj en ThingMagic (ThingMagic, 2015; Impinj,
Inc., 2015). Ze zijn beiden actief binnen de retail- en
heathcare-branche en hebben een internationale
afzetmarkt. De productportfolio’s bestaan hierbij
voornamelijk uit modulaire oplossingen.
Echter is er ook de kans door de stijgende vraag
naar UHF RFID-productoplossingen dat grote spelers
die zich richten op retail hun afzetmarkt vergroten
naar de bibliotheeksector. Checkpoint zou hierdoor
een concurrent kunnen worden. Het Amerikaanse
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Figuur 4.3 - Selectie van FEIG OBID-producten. (V.Ln.r.) Blade-handheld reader, beveiligingspoorten, reader en handheld reader.
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Retail, dit om een mogelijk UHF RFID-productportfolio
te versterken. Hierdoor kunnen ontwikkel- en
productiekosten en expertise gedeeld worden tussen
de twee Nedap marktgroepen. Naast deze hardware
productoplossingen is ook de bijgaande software voor
inventarisatie en monitoring van ruimtes interessant.

bedrijf gevestigd in Philadelphia is naast Nedap
Retail een van de grotere spelers op de RFID-markt
binnen de retail sector. Het levert RFID-labels,
RFID/EM-detectiepoorten en inventarisatie- en
managementsoftware voor haar productoplossingen.

4.3.4 Mogelijke uitdagingen

4.5 Conclusie
Door de interviews met de verschillende stakeholders
en observatie in de verschillende bibliotheken, is er
veel informatie vergaard over de toegevoegde waardes
voor de verschillende stakeholders, omgevingsfactoren
en het gebruik van RFID-productoplossingen in
bibliotheken. De belangrijkste conclusies die hieruit
getrokken kunnen worden zijn:
•

Logistiek en inventarisatie zijn aspecten waar
efficiëntie valt te behalen voor bibliotheken.

•

Service naar de bibliotheekleden prioriteit 		
een is voor bibliotheken. Hierdoor is 		
zelfredzaamheid van de bibliotheekleden
belangrijk, zodat bibliotheekmedewerkers 		
ontlast worden.

4.4 Nedap Retail
In het eerste hoofdstuk is de doelstelling van
marktgroep Nedap Retail al kort toegelicht. De
marktgroep maakt al een langere tijd gebruik van
UHF RFID-technologie. Dit onder andere voor
inventarisatie- en beveiligingstoepassingen in winkels
en supermarkten. Het produceert daarbij ook haar
eigen antennes en readers die verwerkt worden in
productoplossingen. Deze opereren op item-niveau en
omgevingsniveau. Dit komt overeen met de operatieniveaus in bibliotheken.Hierdoor is het interessant
om te kijken of er UHF RFID-technologie (gedeeltelijk)
overgenomen kan worden van de marktgroep Nedap

•

UHF RFID-productoplossingen gebruikt
kunnen worden op item-niveau, op basis van
ervaringen van de universitaire bibliotheek 		
van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU UB).

•

Wanneer de keuze wordt gemaakt om
UHF RFID-technologie aan te bieden 		
vanuit Nedap Library Solutions, overname 		
van productoplossingen en samenwerking 		
met de marktgroep Nedap Retail aanbevolen
is, vanuit financieel oogpunt.

Figuur 5.1 - Gartner Hype Cycle voor RFID-technologie (Roberti, 2014)
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Zichtbaarheid

Om tijdig in te kunnen springen op nieuwe (technologie) ontwikkelingen is het van belang deze
ook op een langere termijn in de gaten te houden. In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de
toekomstvisies van RFID-technologie, bibliotheken en Nedap Library Solutions. Deze visies kunnen
gebruikt worden voor de onderbouwing bij de keuze om het productportfolio uit te bereiden met
UHF RFID-oplossingen.

5.1 Toekomstvisie RFID

4.

Om het traject van RFID-innovaties en de toekomst
van de technologie te kan de Gartner Hype Cycle
gebruikt worden. Hierin wordt ervan uit gegaan dat het
innovatieproces vijf onderscheidende fases heeft. In
figuur 5.1 (op linker pagina) is te zien hoe het verloop
van deze curve voor RFID-technologie is (Roberti,
2014).
De curve loopt als volgt de volgende fases door (Fenn
& Raskino, 2008):

Helling van verlichting
Door veelvuldig onderzoek en ontwikkeling
ontstaan er realistische verwachtingen
en methodes die nodig zijn voor de
implementatie van de technologie in
praktische toepassingen voor de consument.

5.

Plateau van productiviteit
De technologie(verwachting) wordt
stabiel en wordt daardoor gunstig voor
implementatie.

1.

De technologie trigger
De gebeurtenis die voor de katalysator
zorgt voor (vernieuwde) interesse in een
technologie.

2.

Top ‘opgeblazen’ verwachtingen
Door enthousiasme over de toekomst
van de nieuwe technologie, komt er een
overwaardering van de verwachtingen.

3.

Dieptepunt van teleurstelling
De teleurstelling door het feit dat de
technologie niet alle verwachting waar kan
maken.

lli
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Plateau van productiviteit

Een uiteenzetting van twee RFID-frequenties

He
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Top ‘opgeblazen’
verwachtingen

Trends & verschuivingen

Dieptepunt
van teleurstelling
Technologie
trigger

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Jaar

Op dit moment zit de RFID-technologie in de vierde
fase van de curve. RFID-technologie is al voor langere
tijd breed toegepast en zijn er op dit moment voor een
groot deel de (realistische) verwachtingen opgesteld
voor RFID. Experts verwachten dan ook dat in de
komende jaren RFID alom vertegenwoordigd is in het
dagelijkse leven, in elk object. Als voorbeeld hiervan
wordt meestal ‘The Internet of Things’ aangedragen in
combinatie met de trend van ‘big data’ die nu speelt.
Het concept van ‘The Internet of Things’ staat voor de
verbinding en communicatie tussen slimme apparaten
doormiddel van een netwerk.

Deel 2 - Trends & verschuivingen

Op dit moment is FEIG Electronics de grootste
concurrent voor Nedap Library Solutions op B2Bniveau. Door het leveren van goede modulaire
technologie, wordt de integratie van de technologie
voor partner system integrators van FEIG makkelijk.
Echter als er gekeken wordt naar de specialisatie
op het gebied toepassing van de technologie in
bibliotheek omgevingen heeft Nedap een streepje
voor, FEIG heeft namelijk een meer generiek
productportfolio. Dit is terug te zien in het completere
aanbod aan producten van Nedap Library Solutions.
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SCM & manufacturing toepassingen (35%)
Transport & logistiek (23%)
Product life cycle toepassingen (15%)
Autorisatie en routing control (9%)
Mobiele handset toepassingen (5%)
IPR beveiliging (5%)
Pharmaceutische industrie (4%)
Justitie (2%)
eGovernment (2%)

Eenheden in miljoenen

Figuur 5.2 - Onderzoeksprojecten RFID-technologie toepassingsgebied in de EU (Wolfram, Gampl, & Gabriel, 2008)

40000

5.1.1 Onderzoek
naar RFID-technologie
Als er gekeken wordt naar de onderzoeken op het
gebied van RFID-technologie en de verhouding tussen
de verschillende soorten onderzoeken (figuur 5.2)
valt op te merken dat er het meeste onderzoek wordt
gedaan voor het toepassingsgebieden van ‘Supply
Chain Management (SCM) en fabricage toepassingen’
(35%) en de ‘Transport & logistiek’-gebied (23%).
Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan naar
innovatieve toepassingen en diensten waar RFID van
toepassing kan zijn. Zo zijn de volgende innovaties de
moeite om op (korte) termijn in de gaten te houden
voor RFID-toepassingen in bibliotheken:
•

EPC Generation 2 version 2

•

Readers in/aan het plafond

35000
30000

•

Slimme readers met bestuurbare velden.

•

Het gebruik van een netwerk van 		
readers zonder geavanceerde algoritmes
voor herkenning labels.

•

Het gebruik van drones

Passieve labels met sensoren

25000
UHF passieve labels

20000

HF passieve labels

15000

LF passieve labels

•

Printbare chipless-UHF RFID-labels

•

Data-analyse (Data mining)

10000

•

Item intelligentie

5000

•

Activiteit als indicator voor mogelijke
verkoop/uitleen
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Figuur 5.3 - Verwachting toepassing van passieve RFID-labels (McBeath, 2014)

Daarnaast heeft de Europese Unie een roadmap
opgesteld voor algemeen RFID-onderzoek tot
2025, zie (Panizza, Lindmark, & Rotter, 2010). Deze
beschrijft de algemene onderzoeksvisie voor RFID,
gebaseerd op verschillende aspecten; onder andere
politiek, standaard technologische ontwikkelingen,
technologisch klimaat.

labels (LF/HF/UHF) in de periode van 2008-2018,
wordt duidelijk dat de prijs van RFID-labels voor de
bibliotheek sector met ongeveer 95% zal dalen (figuur
5.4). Echter zal het in volume vergroting achter blijft
bij andere sectoren, zoals retail en goederentransport
(Panizza, Lindmark, & Rotter, 2010) Bij deze wordt er
vanuit gegaan dat er technologie pull vanuit de markt
plaats vindt. Door de toename aan integratie van RFID
in toepassingen zal uiteindelijk de prijs dalen (i.c.m.
met proces innovaties).
Als er vervolgens gekeken wordt naar de absolute
kosten daling van RFID-labels, dan zal deze naar
verwachting de gewogen gemiddelde prijs van 28,4
dollarcent (2008) naar 0,7 dollarcent (2018) gaan
(Panizza, Lindmark, & Rotter, 2010). Hierbij zijn de
volumes van de retail sector en industriële sector het
meeste gewicht in de ontwikkeling hebben. Hierbij is
de verwachting dat er bij deze twee sectoren gebruik
gemaakt wordt van UHF RFID en bij ‘books’ van HF
RFID, omdat deze vandaag de dag standaarden zijn
binnen deze sectoren.
Daarbij zal de prijs van RFID-readers en antennes
de komende jaren dalen, zowel bij HF- en UHF
systemen. Echter door de bredere toepassing van UHFtechnologie zal de prijs hierbij relatief lager uitvallen
(McBeath, 2014). Het is daarom verstandig om de
toepassing van (UHF) RFID in de retail sector in de
gaten te houden, om zo de voordelen van het volume
voordeel mee te pakken.
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Voor de komende jaren zal het algemene gebruik
van RFID-technologie drastisch omhooggaan binnen
verschillende sectoren. Als er gekeken wordt naar
het gebruik van passieve UHF RFID-labels is de
verwachting dat er een grotere groei plaats vindt in
volume van passieve HF RFID-labels ten opzichte van
HF RFID-labels, hiervan is de groei relatief laag. Dit is
te zien in figuur 5.3.
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Figuur 5.4 - Stijging van afzetvolume ten opzichte van de prijsdaling van RFID-labels (Panizza, Lindmark, & Rotter, 2010)

Als gevolg van de vergrote toepassing van UHF
RFID-labels zullen de prijzen hiervan dalen door
massaproductie en waarschijnlijk meer innovatie
en onderzoek gedaan wordt naar UHF RFID-labels.
In relatie met het mondiale volumegroei van RFID-
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5.1.2 Prijs- en afzetontwikkelingen
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Intermezzo III

Toekomstscenario’s voor de Openbare Bibliotheek

Geluk
Welzijn
Welvaart

Op basis van de OB kernpunten, toegevoegde waardes en trends binnen de samenleving is er voor de
periode tot 2025 een visiedocument opgesteld met vier scenario’s, hieronder kort beschreven. Voor de
volledige scenario’s zie (SIOB, 2014).

Aﬀectief

Gezonde lees- & lettercultuur
Vitaliteit Nederlandse taal
& cultuur

Lezen
& literatuur

Kennis
& informatie

Sociale cohesie
Familairiteit en vertrouwen

Educatief
/ Cognitief

Onwikkeling
& educatie

Cultureel

Geletterdheid
Onafhankelijk en kritische blik
Kennisopbouw en circulatie

Kunst
& cultuur

Ontmoeting
& debat

Sociaal

Economisch

inclusie

Productiviteit
Kennis- & innovatiesamenleving
Concurrentiepositie

Kernwaarde OB

Mobiele bibliotheken

De megabibliotheek

Sociale hubs

Innovatie- & rustplek

Er worden mobiele units
geplaatst bij scholen,
maatschappelijke- of
culturele organisaties. De
inhoud van de units zijn
fysieke materialen, waarvan
de collectie rouleert tussen
alle units. Daarbij zijn ze
een aanvulling op de grote
virtuele collectie.

Een gecentraliseerde
bibliotheek, waar zich een
grote brede collectie aan
materiaal bevindt. Daarnaast
is er veel specifieke
expertise aanwezig bij het
bibliotheekpersoneel en
ruimte om te werken. De
kleinere bibliotheken zullen
door de megabibliotheken
verdwijnen.

Bibliotheken worden
verbreed qua functionaliteit.
Het wordt een sociale hub.
Kunst, muziek, horeca en
sport worden gecombineerd.
Hierdoor zal het sociale
karakter van bibliotheken
vergroten de komende jaren.
Het bibliotheekmateriaal is
vooral digitaal, maar kan bij
meerdere aanvragen in de
collectie genomen worden.

Bibliotheken worden plekken
voor flexwerkers uit het
bedrijfsleven en gewilde
plek voor vergaderingen
en meetings doordat het
‘neutraal terrein’ is, ook
fab-labs bevinden zich
in de bibliotheken. De
bibliotheekmedewerkers
worden als

Soort toegevoegde waarde

Figuur 5.5 - Overzicht kernwaarden Openbare Bibliotheken (OB) en daaruit maatschappelijk toegevoegde waarden (SIOB, 2014)
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Voor Nedap Library Solutions is het van belang om de
toekomstvisie van bibliotheken in de gaten te houden.
Dit om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen.
Over het algemeen zijn de westerse landen, zoals
Nederland, vooroplopend op het gebied van innovatie
en integratie van nieuwe technologieën in de
samenleving. Landen met een minder ontwikkelde
kenniseconomie, integreren innovaties later wanneer
de technologie zich bewezen heeft. De technologiekloof is hierbij ongeveer tien jaar. Door deze kloof
komt het ook voor dat achterlopende landen
technologiestappen overslaan, omdat dit gunstiger
is voor hen. Voorbeeld hiervan is de aanleg van
vaste telefonienetwerken in Afrikaanse landen, de
grootschalige aanleg is hiervan is overgeslagen door
de aanleg van mobiele telefonienetwerken.
Doordat westerse landen vaak als ‘early adaptors’
van nieuwe technologieën wordt gezien, zal voor
de toekomstvisie vooral gekeken worden naar
de westerse toekomstvisie met betrekking tot
bibliotheken. Hiervoor zal Nederland als maatstaaf
genomen worden. Deze visie zal dus niet in zijn geheel
aansluiten bij landen in bijvoorbeeld Azië of Afrika.

5.2.1 Openbare bibliotheken

5.2.2 Universitaire bibliotheken

De kern van de opdracht van een openbare bibliotheek
is het bijdragen aan en de basis vormen voor de
kennis- en informatiesamenleving. Dit doet het
vanuit de vijf kernwaardes die opgesteld zijn voor
bibliotheken in het toekomstplan voor openbare
bibliotheken (OB), te zien in figuur 5.5. Vanuit deze
kernwaarden komt de toegevoegde waarde voor het
individu en de maatschappij voort.
Naast deze kernpunten van een OB zijn er ook
belangrijke trends te ontdekken die van invloed zijn op
de bibliotheek sector:

De taken van een universitaire bibliotheek (UB) zijn
enigszins te vergelijken met die van een openbare
bibliotheek. Echter is het grote verschil dat een UB
logischerwijs verbonden is aan een of meerdere
universiteiten. In tegenstelling tot een openbare
bibliotheek heeft een UB een bewaarfunctie. Materiaal
dat eenmaal aangeschaft is verlaat in beginsel niet de
collectie meer, vanuit wetenschappelijk- en cultureel
oogpunt. Hierdoor zal een collectie van een UB in de
toekomst weinig tot nauwelijks slinken. Daarnaast
heeft het een onderwijsfunctie voor de desbetreffende
universiteit waar het aan verbonden is. Uit de roadmap
van de Technische Universiteit Delft voor de periode
2014-2020 (TU Delft Library, 2014) kan onderandere
opgemaakt worden dat er vanuit de UB vooral ingezet
wordt om nieuwe aankopen zoveel mogelijk digitaal te
doen.

•

Digitalisering van kennis door internet en
de verspreiding hiervan door middel van 		
bijvoorbeeld e-readers.

•

Afname van materiaal collectie.

•

Bezuinigingen vanuit de overheid op openbare
bibliotheken.

•

Veranderingen binnen de doelgroep:
•

Vergrijzing, verkleuring en verdunning
van de doelgroep.

•

Vergroting kloof tussen achterblijvers
en talenten binnen de kennissamenleving.

5.3 Toekomstvisie Nedap
Library Solutions
In het strategisch plan voor de periode van
2015 – 2019 van Nedap Library Solutions, staan de

uitdagingen waar de marktgroep mee te maken krijgt.
Deze zijn grofweg ingedeeld in drie richtingen ‘sales’,
‘Research & Development’ en ‘product & marketing’.
Voor de komende jaren wil het de volgende punten
bereiken/verbeteren:
•

•

•

Sales
•

Vergroten van partner-netwerk naar
minimaal 30 partners en de relatie
intensiveren.

•

Vooral inzetten op cross selling en
marktpenetratie.

R&D
•

Focus op bestaande productportfolio en
verbetering hiervan.

•

Innovatie op producten met
toegevoegde waarde

•

Onderzoek naar UHF RFID en 24/7
standalone bibliotheek.

Product & marketing
•

Intensivering communicatie richting
partners

•

Verbeteren klantloyaliteit

•

Overname van producten marktgroep
‘Nedap Retail’ waar mogelijk
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5.4 Roadmap overzicht

≥ 2015

2016 - 2019

De ontwikkelingen gaande binnen de RFIDtechnologie, bibliotheken en Nedap Library
Solutions zijn te vinden in de uitgebreide
overzichtsroadmap in bijlage E. De belangrijkste
conclusies die uit de ontwikkelingen en trends
getrokken kunnen worden zijn:

2020 ≤

•

● Verbeterde interoperabiliteit

● Internet of Things (IoT)

● RFID verwerkt in het menselijk lichaam

● Sectorspeciﬁeke RFID-standaarden

● Big Data is bepalend

● Printbare chipless RFID-labels

● On-chip antennes

● Verbeterd geheugen en veldgevoeligheid

● Nano-powerd processing units

● Kleinere en goedkopere RFID-labels en

● Collaboratieve RFID-labels

● Bio-degradable RFID-labels

● Gebruik van Energy-harvesting

● Draadloze energie voor

● Verbeterde energie-management

● Prijsval van RFID-labels en apperatuur

● Grotendeels duplicaat collectie

● Centralisatie van collecties

● Reserveringen voor leden grootste

● Verdwijnen van cd’s en dvd’s

aandeel in logistieke bewegingen
● (Multi)functionaliteit:
Studieplekken en vergaderzalen

● Grote toename transport
tussen bibliotheken
● Richten op integratie integratie van
andere openbare voorzieningen

Deel 2 - Trends & verschuivingen
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RFID-apparatuur

De kosten van RFID-labels en apparatuur 		
zullen komende dalen. Bij UHF RFID zal 		
deze daling meer zijn dan bij HF RFID. 		
Dit door massaproductie voordelen door de 		
toepassing in grote afzetmarkten, zoals de 		
retail en transportsector.

•

De totale fysieke collectie van openbare
bibliotheken zal verkleinen in de komende 		
jaren. Echter zal er centralisatie van de 		
collectie plaats vinden, waardoor transport 		
toe zal nemen naar kleinere bibliotheken 		
en/of units. Hierdoor zal het belang van 		
inventarisatie en logistiek toenemen.

•

De collectie van universitaire bibliotheken 		
zal vrijwel gelijk blijven, doordat het een 		
bewaarfunctie heeft vanuit cultureel/		
wetenschappelijk oogpunt.

fysieke collectie minimaal
● Daling van transport door volledige
digitalisering samenleving

Bibliotheken

● Bibliotheekmedewerkers zijn alleen
informatiespecialisten

● Uitbereiding met UHF-portfolio

● Discontinueren HF-portfolio

● Verbeteren internationaal netwerk

● Verbetering HF-portfolio

● Investeren in diensten en services

● Meer samenwerking met Nedap Retail

● Investeren op UHF-kennis in marktgroep

● R&D vooral op software-gebied

● Keuze maken voor ‘directe overname’

● Ontwikkeling van betere

● All-in-one solution bieden

beveiligingstechnieken

•

● Grotendeels digitale collectie,

● Complementeren van HF-portfolio

UHF RFID-producten

RFID

Nedap

in 2-3 producten
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apparatuur

Nedap Library Solutions wil het aantal
afzetregio’s en partners vergroten. Het 		
aanbieden van UHF RFID-productoplossingen
		kan helpen bij het binnenhalen van 		
aanbestedingen in afzetmarkten die UHF 		
georiënteerd zijn.
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Intermezzo IV

UHF- en HF Label-test met
Uitwerking
ROI voor HF & UHF-label

Test
HF- en UHF RFID Label
Geen van
beide detecteerbaar

Vrijwel gelijk

Uitwerking
ROI voor UHF-label

HF detectie
aanzienlijk beter

UHF RFID-systeem
afraden voor nu

Detectiegraad
vergelijken tussen HF en UHF

Figuur 5.7 - Beslissingsboom voor haalbaarheid (korte termijn) implementatie UHF RFID in bibliotheken

Keuzeproces
UHF RFID-technologie heeft ten opzichte van HF
RFID-technologie het toepassingsvoordeel voor
inventarisatie en logistiek. Op dit moment is UHF
echter minder geschikt voor beveiliging toepassingen,
HF RFID-technologie is hiervoor geschikter. Om toch de
voordelen voor inventarisatie en logistiek te kunnen
hebben op de korte termijn, zou het bijplaatsen van
UHF RFID-labels in boeken een mogelijkheid. Echter
moet dit geen ontstemming voor het de HF RFID-label
en vice versa. De test beschreven in de volgende
paragraaf zal dit uitwijzen.
Mocht dit problemen opleveren is het van belang om
te kijken of de beveiliging van UHF RFID-technologie
beduidend minder is ten opzichte van HF RFIDtechnologie, zo ja dan wordt dit een afwijzing voor de
implementatie van UHF RFID-technologie op de korte
termijn (> 3 jaar).

Twee labels, één boek
Voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor het
plaatsen van een HF- én UHF RFID-label in een boek
met behoud van detectie, is er een testopstelling
gemaakt. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van
twee verschillende RFID-readers, HF en UHF. Het
testprotocol en de resultaten zijn te vinden in
bijlage G.

Intermezzo IV

De conclusies die uit de test getrokken kunnen worden
zijn:
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•

Het plaatsen van een UHF- en HF RFID-label in
een boek;
•

geeft geen verminderde detectie van de
HF RFID-label door een HF RFID-reader,
ten opzichte van het alleen plaatsen van
een HF RFID-label in een boek;

•

•

•

•

geeft een verminderde detectie (10cm)
van een UHF RFID-label door een 		
UHF RFID-reader, ten opzichte van het 		
alleen plaatsen van een UHF RFID-label
in een boek. Echter wordt het boek wel
gedetecteerd.

UHF- en HF RFID-labels worden niet
gedetecteerd wanneer deze orthogonaal 		
voortbewegen richting het RF-veld van de 		
RFID-reader.
De boeken die UHF- en HF RFID-labels 		
bevatten en gestapeld worden, kunnen 		
gedetecteerd worden door een
UHF RFID-reader.
Boeken kunnen tot een afstand van 10 cm 		
naast het RF-veld van een UHF RFID-reader 		
geplaatst worden zonder gedetecteerd 		
te worden. Hierdoor zou een zelf-			
servicestation toepassing mogelijk worden 		
met UHF RFID-techniek.

Het gebruik van UHF RFID-technologie voor het gehele
productportfolio (dus integratie in zelf-servicestation,
anti-diefstal gates, intelligent shelving etc.) is wellicht
ook nog een mogelijkheid. De resultaten van de test
zijn positief voor toepassing in zelf-servicestations.
Daarnaast is de UHF RFID-reader ook gebruikt om
een detectiepoort na te bootsen (verticaal plaatsen
van reader). Deze detecteert (afstand van 30 cm, bij
volledig vermogen 31dBm) de UHF RFID-label wanneer
een boek vast gehouden wordt naast het lichaam en/of
in een tas gehouden wordt. Dit is veel belovend voor
verder onderzoek en naar UHF RFID-toepassing
Uit de test kan geconcludeerd worden in relatie tot de
eerder opgestelde keuzeboom, dat het mogelijk is om
HF- en UHF RFID-labels te plaatsen in een boek zonder
verlies van detectie en dus functionaliteit

Conclusie Onderzoeksfase

Een aanbeveling op UHF RFID-technologie

Dit hoofdstuk zal een conclusie geven over de keuze om wel of niet voor uitbereiding van het
productportfolio te gaan doormiddel van UHF RFID-productoplossingen. Daarbij zal er een return
on investment (ROI) gegeven worden over een implementatie scenario van UHF RFID-technologie
in een bibliotheek. Dit om de haalbaarheid voor een mogelijke investering vanuit bibliotheken in
kaart te kunnen brengen.

6.1 ROI voor bibliotheken
Om de levensvatbaarheid van een investering in UHF
RFID-technologie te kunnen bepalen, is het van belang
om een financiële berekening te maken.
De return on investment (ROI) wordt bepaald
door de verwachte opbrengst te delen door de
investeringskosten. Hierdoor wordt het ROI-percentage
bepaald. Het percentage geeft in theorie weer hoeveel
je terugverdient per geïnvesteerde euro. Dit kan
vervolgens gebruikt worden voor het opstellen van
de terugverdientijd van een investering (Eurolutions,
2015).
Voor de ROI-berekening wordt er een voorbeeld
scenario opgesteld voor een openbare bibliotheek
met een collectie van 200.000 items. Het gemiddelde
uurloon van een medewerker in de bibliotheek
wordt geschat op 25 euro per uur. Daarbij zal is een
gemiddelde bibliotheek 48 weken per jaar geopend
zijn. Hierbij gaat het om een aanbesteding waar UHF
RFID-labels bijgeplakt worden in boeken, waar ook HF
RFID-labels in zitten.
De investeringskosten zullen in dit scenario € 33.400
bedragen. De baten die hierin voor terug komen, als
zijnde directe besparing op jaarlijkse inventarisatie,

het zoeken van boeken in een bibliotheek en de
besparing op het logistieke proces; het scannen van
binnenkomende en uitgaande kratten met boeken.
Dit totaal bedraagt op jaar basis €20.000. Zie voor de
volledige berekening bijlage G.
Een investering in het bijplaatsen van RFID-labels is
terugverdient in 20 maanden. Hierdoor is er al een
ROI-percentage van 19,8% aan het einde van jaar twee
naar investering. Na deze periode is de investering
terugverdient door besparing op inventarisatie- en
logistieke processen. Als tegen die tijd blijkt dat de
UHF RFID-ontwikkeling dermate verbeterd is voor
bibliotheek toepassingen en geïntegreerd kan worden
in alle productoplossingen, dan heeft de bibliotheek
de grootste investering al terugverdiend, namelijk het
beplakken van boeken met RFID-labels.
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Beide labels
detecteerbaar
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Intermezzo V

Aanbeveling ontwerpfase

6.2.1 UHF RFID
Redenen om voor UHF RFID-technologie te gaan in
plaats van HF RFID-technologie:
•

Groter leesbereik

•

Hogere leessnelheid

•

Nabije- én verre veld toepassing

•

Goedkopere RFID-labels, waardoor begin 		
investering voor bibliotheken lager is.

•

Geen last van masking bij detectie van 		
materiaal

•

Niet te “hacken” vanuit NFC-readers, o.a. te 		
vinden in consumenten mobiele telefoons

•

Begin van de technologie curve, hierdoor 		
nog ruimte voor verbetering en innovatie. HF
bevindt zich in volwassenheidsfase

•

Op langere termijn goedkopere technologie 		
door volumevoordeel door UHF RFID-		
toepassingen in retail- en transportsector

•

Toegevoegde waarde te behalen in 			
inventarisatie- en logistieke processen in 		
bibliotheken ten opzichte van HF RFID

•

Door de toename van logistieke processen 		
in de toekomst van bibliotheken, zal de 		
toegevoegde waarde van UHF RFID toenemen.
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Reden om voor HF RFID-technologie te gaan in plaats
van UHF RFID-technologie:
•
Internationaal regio onafhankelijke 		
frequentieband, bij UHF is dit afhankelijk per
regio. Hierdoor maar een reader-architectuur
nodig.
•
Minder aantal ontstemmingsfactoren, 		
UHF deelt frequentie met meer 			
telecommunicatieapparatuur. HF-frequentie is
alleen foor RFID-toepassingen
•
Betere beveiliging, door mindere RF-absorptie
bij water en geen RF-reflectie
•
Meer geheugen op de RFID-labels
•
HF RFID valt goed te shielden, met UHF RFID is
dit complexer
•
Toegevoegde waarde te behalen in 			
beveiliging van ruimtes ten opzichte van UHF
RFID
•
Nedap Library Solutions heeft geen UHF RFIDexpert en/of ervaring met het gebruik van 		
UHF RFID. Hierdoor zal er geïnvesteerd 		
moeten worden in kennis van medewerkers.

6.2.3 Conclusie
Het is voor Nedap Library Solutions een goede stap
om een UHF RFID-productportfolio op te zetten. Het
heeft grote voordelen bij inventarisatie en logistieke
toepassingen binnen de bibliotheken. Echter is een
nadelige toepassing (voor nu) de beveiliging van een
bibliotheek, ten opzichte van HF RFID.
Het meeste voordeel valt voor UHF RFID te behalen
bij grote collecties, bijvoorbeeld bij universitaire
bibliotheken en grote openbare bibliotheken. Hier
neemt inventarisatie en logistieke processen meer tijd
in. De hoeveelheid grote openbare bibliotheken laatste
zullen in Nederland de komende jaren toenemen door
het centraliseren van collecties, waardoor de logistieke
processen toenemen naar de kleinere overgebleven
openbare bibliotheken. Daarbij is de lagere investering
in UHF RFID-labels, ten opzichte van HF RFID-labels,
voor bibliotheken interessant.
Als het belang van beveiliging hoog staat en/of de
bibliotheekcollectie relatief klein is kan er beter
gekozen worden voor HF RFID-technologie. Deze
technologie heeft zich de afgelopen jaren bewezen als
goede standaard in westerse bibliotheken.
Door te investeren in een compleet UHF RFIDproductportfolio op termijn (> 3 jaar) zal het tevens
kunnen voldoen aan de vraag vanuit UHF RFIDaanbestedingen. Tevens kan Nedap Library Solutions
profiteren van de R&D-kracht van de marktgroep
Retail en hiermee haar voordeel doen in toekomstige
verbeteringen van UHF RFID-productoplossingen.
Ook kan het profiteren van gezamenlijke productie
van productonderdelen, waardoor de prijs van
componenten laag gehouden kan worden voor Nedap
Library Solutions.

6.3 Aanbeveling overname
producten Nedap Retail
Zoals in hoofdstuk 4 omschreven is er de mogelijkheid
om UHF RFID-productoplossingen over te nemen
van de marktgroep Nedap Retail. Hieronder de
aanbevelingen voor eventuele overname per product
omschreven.
De !D POS reader zijn het gemakkelijkst over te nemen
voor Nedap Library Solutions. Deze hoeft weinig tot
geen aanpassingen ondergaan om geïmplementeerd te
worden in de productoplossingen in bibliotheken.
De !D Hand is een mogelijke handheld reader die
gebruikt kan worden voor inventarisatie in de
bibliotheek. Echter moeten er wel softwarematige
aanpassingen gedaan worden om deze te kunnen laten
communiceren met het Library Management Systeem,
om zo toegang te kunnen hebben tot de database.
!D Top en !D Gate zijn bedoelt voor anti-diefstal
beveiliging en inventarisatie (alleen !D Top). Hierbij
zijn er beveiligings-issues zijn met betrekking tot RFabsorptie door mensen en reflectie door de omgeving.
Op de lange termijn kan de betrouwbaarheid verbeterd
worden d.m.v. Advanced Tag Shielding of Dynamic
Beam Steering, maar zal altijd minder betrouwbaar zijn
ten opzichte van de HF RFID beveiliging op basis van
het natuurkundige werking.
De monitorings- en inventarisatie software Cube
en Retail Analytics kan toegepast worden om
klantenstromingen in zichtbaar te houden en
informatie te verwerken van geïnventariseerd
materiaal. Minimale vereiste daarbij is dat het moet
gaan werken met het Library Management Systeem.

Figuur 6.1 - !D Hand, de UHF RFID-handheld reader

Voor de ontwerpfase zal er gekeken worden
naar een UHF RFID-producttoepassing die
voordeel zal hebben bij het inventarisatie
en/of logistieke proces in bibliotheken voor
bibliotheekmedewerkers en –leden.
Het uitgangspunt hiervoor zal de !D Hand
(figuur 6.1) zijn van de marktgroep Nedap
Retail. Deze keuze is bepaald aan de hand
van de volgende punten:
Compact & mobiel
Doordat de !D Hand compact is qua
formaat, is hij gemakkelijk in gebruik en
te verplaatsen. Hierdoor maakt het hem
geschikt voor dynamische toepassingen
en past door compactheid in de tendens
van ruimtebesparende oplossingen bij
bibliotheken.
Toepassingsmogelijkheden
Doordat de !D Hand naast de RFID- ook
bluetooth-technologie heeft kan het
gekoppeld worden aan smartphones
of andere apparatuur. Dit kan veel
toepassingsmogelijkheden bieden.
Toename digitalisering
Binnen de maatschappij en ook de
bibliotheek sector is er een toename van
digitalisering. Denk hierbij aan digitale
literatuur, social media, data mining etcetera.
De applicatie die nodig is om de !D Hand te
besturen kan een ‘toegangspoort’ zijn naar
digitale content die een uitbereiding kan zijn
op het aanbod van een bibliotheek.
In het volgende hoofdstuk zal er aandacht
worden geschonken aan de ontwerpdoelen
van het verder ontwikkelen van de !D Hand
voor Nedap Library Solutions.
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6.2 UHF versus HF;
de winnaar?
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Deel 3
Ontwerpfase
In dit tweede deel van het verslag wordt het onderzoek naar
Ultra High Frequency (UHF) RFID uiteengezet. Hoofdstuk twee
zal ingaan op de globale principes van RFID, waarbij hoofdstuk
drie juist de verdieping in gaat. Dit door de verschillen aan
te stippen tussen UHF en HF RFID. Hoofdstuk vier zal ingaan
op de verschillende stakeholders bij het gebruik van de RFIDproductoplossingen. Doormiddel van een Roadmap zal de
toekomst van het bibliotheekwezen, RFID en Nedap Library
Solutions beschreven worden in hoofdstuk vijf. Uiteindelijk
zal het gehele onderzoeksgedeelte afgesloten worden met een
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voor Nedap Library Solutions.
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oordel op de vraag of UHF RFID van toegevoegde waarde is
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•

De RFID-antenne zit in de weg bij het scannen
van barcodes. Voor een juiste werking moet de
antenne eerst verbogen worden.

•

Complexe input, d.m.v. volledig fysiek 		
toetsenbord en allerhande knoppen

van drie tot drieënhalf meter te genereren.
De interactie loopt voor een groot gedeelte via de
bijbehorende applicatie: Store !D. De gegevens van de
RFID-labels op de producten worden door de !D Hand
gelezen en worden geverifieerd met de gegevens die
aanwezig zijn in de voorraaddatabase van de winkel.
Een belangrijk aspect die de !D Hand levert is
de fysieke feedback doormiddel van haptische(vibraties), visuele (LED’s) en audio-onderdelen
(speaker). Voor verdere informatie en specificaties,
bekijk de brochure van de !D Hand in bijlage H.

•

Niet duidelijk welke functies sommige 		
knoppen hebben op de handheld zelf.

7.2.3 Store !D applicatie

•

Geen duidelijke menu structuur bij het gebruik
van de applicatie

•

Verouderd software platform (Windows CE)

•

Relatief zwaar product (1kg)

•

De bovenstaande punten zullen met de komst
van de UHF RFID-handheld verbeterd worden.

De LibAssist Handheld Reader wordt nu voornamelijk
gebruikt inventarisatie van een bibliotheekcollectie.
Tijdens het gebruik van de handheld vallen de
volgende punten op van verbetering op, die
meegenomen dienen te worden bij een volgend
ontwerp van een RFID-handheld reader::

Ontwerpdoelen

Het ontwerp van een UHF RFID-handheld

Bij het (her-)ontwerpen van een product is het van belang om eerst inzicht te krijgen in de doelen die
gesteld worden. Deze doelen kunnen bepaald worden door de algemene functies van het ontwerpen
uiteen te zetten; functioneel, emotioneel (design) en commercieel (Stevens, 2010). Hierbij wordt er

7.2.2 !D Hand

gekeken naar het functioneren van de huidige HF RFID-handheld van de marktgroep Nedap library

De !D Hand wordt binnen de retail gebruikt voor de
inventarisatie van RFID-labels op producten, zoals
kleding labels of doosjes. Hierbij maakt het gebruik
van een UHF RFID-patch antenne om zo een leesbereik

Solutions, de UHF RFID-handheld van de marktgroep Nedap Retail.

De applicatie is eenvoudig qua vormgeving, maar
komt hierdoor wel overzichtelijk voor de gebruiker
over. Daarnaast maakt het gebruik van illustraties
en animaties om de uitleg van handelingen te
verduidelijken.

Fu
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Om de !D Hand volledig te laten functioneren is er een
koppeling nodig met een de Store !D applicatie, welke
voor nu alleen te gebruiken is met Apple apparaten.
Met de applicatie krijgt de gebruiker inzicht in de
voorraad die aanwezig of juist niet aanwezig is in
de winkel. Dit doordat het zijn gegevens haalt uit de
voorraaddatabase.

UHF Patch antenne
Inductief opladen
Barcode scanner

Emo

ti o n e e

l

LED-indicator
Geluidsspeaker
Tril-element

Figuur 7.1 - Functies van ontwerpen

Figuur 7.2 - LibAssist Handheld Reader
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7.1 Functionele doelen
Voor de (minimale) functionaliteiten die de handheld
reader moet hebben, wordt er gekeken naar de
huidige handheld reader van de marktgroep Nedap
Library Solutions. Daarnaast wordt er gekeken naar
de handheld reader die de marktgroep Nedap Retail
gebruikt en de bijbehorende mobiele applicatie; de !D
Hand en respectievelijk de Store !D applicatie.

7.2.1 LibAssist Handheld Reader
Op dit moment biedt Nedap Library Solutions al een
handheld reader aan; de LibAssist Handheld Reader
van NordicID. Deze wordt niet zelfgeproduceerd, maar
ingekocht. Op dit moment wordt deze aangeboden om
het productportfolio “compleet” te maken en zo een
volledige RFID-oplossing te bieden voor bibliotheken.
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Bluetooth module
Mini-USB poort

Figuur 7.3 - !D Hand, de UHF RFID-handheld reader

Figuur 7.4 - Store !D applicatie
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7.3 Design doelen
7.3.1 Nedap corporate identity
De grafische corporate identity van Nedap is in 2011
her-ontworpen door Studio Kluif, een Nederlands
ontwerpbureau in ’s-Hertogenbosch. Dit heeft het
gedaan na een merkonderzoek. De beschrijving die
leidend voor de grafische visie is geweest (Studio Kluif,
2011): “Nedap staat voor ondernemen op het snijvlak
van technologie, markt en maatschappij.”

De corporate identity is ook bepalend zijn voor het
design van de handheld en bijbehorende applicatie.
Bij de applicatie moet het namelijk duidelijk zijn, dan
wel subtiel, dat het om een product van Nedap gaat.
Door gebruik te maken als kenmerken, zoals de astrix
en het huisstijl lettertype ‘Aller’, kan er op een subtiele
manier gereffereerd worden naar Nedap.

7.3.2 Nedap Library Solutions
Design language
De producten die op dit moment in ontwikkeling zijn
bij Nedap Library Solutions, zoals de staff-reader en
de all-in-one zelfservice-station, hebben een continue
lijn van vormtaal. Het gebruik van de materialen als
geborsteld RVS, hoogwaardig High Impact Polystyreen
(HIPS) en plexiglas zorgen voor de gewenste look-andfeel van de producten. Daarbij geldt dat een product
algemeen inzetbaar moet zijn in elke bibliotheek
omgeving, bij verschillende interieur- en huisstijlen.

Gebruikers
De eindgebruikers van de ‘Nedap Library Solutions’
producten kunnen erg verschillend zijn. Het kan
hierbij gaan om jongeren tot bejaarde personen. Dan
wel in de functie bibliotheekmedewerker of als –lid.
Hierdoor dient het gebruik van de applicatie en de
handheld ergonomisch gezien effectief en simpel te
zijn.

Naast het gebruik van deze materialen is het gebruik
van afrondingen een onderscheidend aspectOp de
lange termijn zal dit doorgevoerd worden in het gehele
productportfolio (figuur 7.6).
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“Voor de nieuwe corporate identity veranderde Nedap
kleuren, logo, propositie en huisstijl. Het vernieuwde
logo springt daarbij meteen in het oog dankzij de
pay-off ‘technology that matters’ en een sprankelende
asterisk. Deze asterisk symboliseert de verdieping
achter de oplossingen van het bedrijf: Nedap
ontwikkelt intelligente, technologische oplossingen
voor relevante vraagstukken. Daarnaast staat de
asterisk voor de vonk van inspiratie die Nedap intern
en extern wil overbrengen. De pay-off ‘technology that
matters’ benadrukt dat Nedap werkt aan technologie
die ertoe doet.” (Studio Kluif, 2011)

De corporate identity is tevens bepalend voor de
individuele marktgroepen binnen Nedap. Het is
namelijk van belang dat er eenheid is op de manier
hoe de marktgroepen zich presenteren op nationaal en
internationaal niveau.

Figuur 7.5 - Corporate identity Nedap (Studio Kluif, 2011)

Figuur 7.6 - Concepten voor de nieuwe lijn ‘Nedap Library Solutions’-producten (Veurman, 2015)
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7.4 Commerciële doelen
De marktgroep heeft een bepaald beeld van hoe haar
stakeholders de onderneming zien. Vanuit dit beeld
wordt de marketing en productontwikkeling toegepast.
In figuur 7.7 is de ‘identity prism’ van Nedap Library
Solutions te zien, dit figuur toont inhoudelijk hoe
zij wil dat de stakeholders haar kijken. Daarbij is het
voor de marktgroep belangrijk dat bij het ontwerpen
van nieuwe productoplossingen er een duidelijke
toegevoegde waarde is die het productportfolio
verrijkt. Het is voor de marktgroep Nedap Library
Solutions commercieel interessant om de !D Hand
zo min mogelijk aan te passen. Tenzij bij verwijderen
en/of toevoegen van componenten de (financiële)
toegevoegde waarde hoger is dan de kosten.

7.5 Conclusie
Aan de hand van de drie ontwerp-aspecten;
functioneel, emotioneel (design) en commercieel is
er onder andere gekeken naar de HF en UHF RFIDhandhelds. Tezamen met hoe Nedap en de marktgroep
Nedap Library Solutions zich profileert zijn er een
aantal ontwerpdoelen opgesteld die als volgt zijn:

•

De UHF RFID-handheld moet een toegevoegde
waarde zijn op het huidige productportfolio 		
van de marktgroep.

•

Het moet minimaal de functionaliteiten
bevatten die de huidige HF RFID-scanner 		
(LibAssist Handheld Reader) heeft.

•

Het design van de handheld en applicatie
moet aansluiten bij de corporate identity 		
van Nedap, dit o.a. door het gebruik van 		
de astrix en lettertype.

•

Het design van de handheld en moet
algemeen inzetbaar zijn bij elke bibliotheek 		
interieur- en huisstijl.

•

Het gebruik van de handheld en bijbehorende
applicatie moet in zekere zin te gebruiken 		
zijn voor een brede groep aan eindgebruikers,
van jongeren tot bejaarde personen.

•

Zo min mogelijk aanpassingen op de 		
bestaande !D Hand, tenzij het meerwaarde 		
heeft voor het de toepassing

Software

Een applicatie voor multifunctioneel gebruik

Deze doelen zullen globaal gezien het ontwerpproces
bepalen voor de UHF RFID-handheld op basis van de !D
Hand handheld reader.

De RFID-handheld, de !D Hand, van de marktgroep Nedap Retail wordt voor voorraadbeheer
gebruikt. Hierdoor kan de retailer bijvoorbeeld in de gaten houden of hij meer van een bepaald
soort goederen in moet kopen. Essentieel voor het functioneren van de handheld is de connectie
met een userinterface. Wil Nedap Library Solutions deze handheld gebruiken binnen de
Personaliteit

Intelligente RFID bouw blokken
toegewijdt aan bibliotheken

Innovatief
Kennis van zaken
Flexibel
Ondersteunend
Eerlijk en betrouwbaar
Nuchter

Relatie

Cultuur

Altijd bereid tot helpen
Coöperatie
Orakel voor partners
Kennis deler
Professionaliteit

Praktisch
Solide
Internationaal
Sociaal verantwoordelijk
Focus toegevoegde waarde

bibliotheken, dan is de ontwikkeling van een bijpassende applicatie een vereiste.

8.1 Functionaliteit
8.1.1 Globale functies
Het gebruik en de functionaliteit van de
productoplossing wordt bepaald door drie aspecten:
1.

2.

Deel 3 - Ontwerpdoelen

3.
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Reﬂectie

Zelfbeeld

“Ik kan proﬁteren van de expertise en ervaring
van ‘s werelds leider in RFID productoplossingen
voor bibliotheken tegen een schappelijke prijs.”

“Ik vind het ﬁjn om Nedap producten te verkopen
omdat het zelfverzekerheid, kwaliteit, kracht
en onderscheidende waarde vertegenwoordigd.”

Figuur 7.7 - Identeit prisma (Veurman, 2013)

De RFID-labels
Bevat informatie over individuele items,
zoals bibliotheekboeken.
De RFID-handheld
Dit is de ‘sensor’ die de RFID-labels opmerkt
en verwerkt voor de applicatie.
De applicatie
Deze is grotendeels bepalend voor de
interactie met de gebruiker en met/tussen
de RFID-handheld. De applicatie draait op
een smartphone.

De functionaliteit van de applicatie en het ontwerp
hiervan is grotendeels bepalend hoe efficiënt en
prettig de interactie verloopt tussen de gebruiker en
handheld.

Uit het technologisch onderzoek en de interviews die
gevoerd zijn in een eerder stadium zijn er aspecten
gevonden van de UHF RFID-technologie die voor
bibliotheken toegevoegde waarde kunnen zijn. Deze
kunnen omgezet worden in concrete functionaliteiten
voor het gebruik van de RFID-handheld:
•

Het inventariseren van items in bibliotheken.
•

•

Het scannen van boeken voor uitlenen
•

•

Gebruik voordeel van UHF:
Groot leesbereik,
Gebruikt voordeel van UHF:
Geen masking-effecten

Het zoeken van een bepaald individueel item
in de bibliotheek
•

Gebruikte voordelen UHF:
Groot leesbereik en hoge leessnelheid
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Fysiek
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8.1.2 Cumulatieve inventarisatie
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Een overkoepelende functionaliteit bij het gebruik
van meerdere handhelds, is het cumulatieve bereik
dat gecreëerd wordt. De handhelds zullen tijdens
het gebruik, bijvoorbeeld tijdens het zoeken van
een boek, gedeeltes van de bibliotheek scannen en
inventariseren. Als meerdere handhelds dit doen, voor
een langere periode, zal er een ‘lappendeken’ aan
inventarisatie velden ontstaan.
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Dit heeft als voordeel dat items op regelmatige basis
geïnventariseerd worden op aanwezigheid en locatie
binnen de bibliotheek. Er is echter een eenmalige
inventarisatie nodig om een initiële ‘virtuele kaart’ te
maken van de itemlocaties. Hierna zijn de jaarlijkse
grootschalige inventarisatie momenten niet meer
nodig.

In figuur 8.1 is de definitieve structuur te zien voor de
leden-applicatie. Deze en de medewerker structuren
kunnen (ook) gevonden worden in bijlage J.

Weergave

Input vereist

Contactgegevens
Openingstijden
Item info

Instructie
Verbinden

Uitloggen
Bibliotheek
informatie
Connect
!D Hand

Figuur 8.1 - Definitieve applicatie structuur van de bibliotheekleden versie
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Scannen van bibliotheekpas voor 		
autorisatie.

Stappen
proceduren

•

Bevestiging

Kan gebruikt worden voor uitlenen van
boeken (HF RFID-labels)

Lokalizeren
met handheld

•

Overzicht gescand

NFC-reader

Item info

•

Gebruik als barcode scanner

Item info

•

Voordat er (wireframe) concepten ontwikkeld kunnen
worden, is het van belang dat er een goede applicatie
structuur is. Dit vormt namelijk de basis voor een goed
doordachte applicatie. Er zullen twee versies van de
applicatie op de markt komen; een voor leden en de
ander voor medewerkers. Gedeeltelijk zal de structuur
overeenkomen, alleen zal de medewerker extra
functionaliteiten hebben die niet beschikbaar zijn voor
leden.

Item info

(Video)camera

8.2 Structuur

!D Hand

•

Extra feedback-mogelijkheden, 		
versterken van de redundancy gain.

Items thuis
Boetes / te laat
Reserveringen

•

Invoer
variabele

Feedback-onderdelen; LED-scherm, speakers,
haptisch element.

Aanbevolen
voor lid

•

Lokalisering van de leden in de 		
bibliotheek

Nieuwe
aanwinsten

•

Top
Boeken

Assisted-GPS

Boek uitlenen

Bijwerken van bibliotheekaccount

Boek beheer

•

Daarnaast werd de functionaliteit van cumulatieve
inventarisatie als pluspunt gezien en kan de integratie
van een uitleen-toepassing in de applicatie er
op de lange termijn voor zorgen dat het de zelfservicestations in bibliotheken kan vervangen. De staff
stations voor de bibliotheekmedewerkers die gebruikt
worden voor conversie, zouden daarbij ook op de lange
termijn vervangen kunnen worden

Zoek een boek

Voor communicatie tussen 			
bibliotheekserver en smartphone.

Hoofdmenu

•

Instructie
Verbinden

Binnenhalen van informatie/recensies 		
over boeken en andere items

Zonder
handheld

•

Met
handheld

•

WiFi- en mobiel-datanetwerk

Binnen de marktgroep Nedap Library Solutions is er
na de ideeën/functie generatie met verschillende
personen geëvalueerd over de haalbaarheid en
realiteit van de functies. Hierbij is de optie voor het
gebruik van assisted-GPS binnen de bibliotheek
uitgesloten. Dit vanwege de onnauwkeurigheid en
kwaliteit van het signaal van assisted-GPS.

Autorisatie

•

8.1.3 Terugkoppeling marktgroep

Introductie
scherm

Door de koppeling met een smartphone doormiddel
van de bluetooth-module van de handheld kan er
ook gebruik gemaakt worden van de sensoren en
actuatoren van de smartphone. Deze kunnen ook
omgezet worden in functionaliteiten voor het gebruik
van de RFID-handheld:
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Figuur 8.2 - Wireframes concept ‘Balken’

Figuur 8.3 - Wireframes concept ‘Pop-up’
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De applicatiestructuur zal als basis dienen voor het
ontwerp van de applicatie. De medewerkers versie zal
hierop gebaseerd zijn. Het aantal uitwerkingen van
wireframes beperkt zich tot het autorisatiescherm en
het hoofdmenu.
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8.3.1 Concept Balken

8.3.2 Concept Pop-up

8.3.3 Concept Side

Het idee achter dit concept is dat objecten in het
scherm breedte vullend zijn en gestapeld kunnen
worden. De keuze voor robuuste ‘balken’ zorgt ervoor
dat deze gemakkelijk te bereiken zijn. Door te werken
met contrasten en duidelijke (tekstuele) aanduidingen
is het duidelijk dat het om verschillende objecten
gaat. De objecten kunnen zich uitvouwen, waardoor
er een menu of meer informatie verschijnt. Voorbeeld
hiervan is de item carrousel die verschijnt als er in het
zoekveld (figuur 8.2) naar items gezocht wordt.

Door te werken met blokken, zoals in het hoofdmenu,
ontstaat er een duidelijk overzicht van de
functionaliteiten in een oogopslag. Door te werken
met blokken is het tevens sneller duidelijker voor
gebruikers dat het actieknoppen zijn. Daarbij kan er
gewerkt worden met gelaagdheid; op de achtergrond
kan bijvoorbeeld een vervaagde sfeerimpressie van
een bibliotheek getoond worden, bijvoorbeeld in het
autorisatiescherm (figuur 8.3) .

De smartphone waarop de applicatie gaat draaien
gaat gebruikt worden in combinatie met de
handheld. Dit concept houdt rekening met de linksof rechtshandigheid van de persoon en het feit dat
de applicatie straks gebruikt gaat worden met een
hand. Bij aanvang van de applicatie kan de gebruiker
aangeven of hij links- of rechtshandig is, hierop wordt
de locatie van de zijbalk bepaald. In deze zijbalk
bevindt zich het ‘hoofdmenu’ als zijnde tabbladen
die in elk willekeurig applicatievenster benaderd kan
worden. Wanneer de gebruiker voor een langere tijd op
de menu-knop staat (figuur 8.4) komen de tekst labels
tevoorschijn voor verduidelijking van de menu-iconen.

Deel 3 - Software

8.3 Wireframe concepten

Figuur 8.4 - Wireframes concept ‘Side’
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Concept Balk

Concept Pop-up

Concept Side

Voordelen

Nadelen

8.4 Branding

•
Toegankelijkheid; scherm-brede
    objecten

•
Kans op veel scrollen wanneer
     veel opties in een menu aanwezig
    is.

De applicatie zal een toevoeging zijn op het
bestaande software-product portfolio van Nedap
Library Solutions, bestaande uit BiblioCheckNEXT
en BiblioCheck4. Er is daarom ook gekozen voor een
applicatienaam die daarmee in lijn ligt, namelijk
BiblioFlex.

•
Uitklappende objecten kunnen
    veel informatie kwijt

•
Robuuste toegankelijke vierkante
    knoppen die modulair overkomen
•

Ruimte voor sfeer achtergronden

•
Houd rekening met de links- of
    rechtshandigheid van de
    gebruiker
•
Hoofdmenu knoppen zijn altijd
    bereikbaar

•
Gebrek aan hiërarchie-structuur
    door stapeling van objecten
•
Knoppen kunnen lomp
    overkomen, waardoor de
     applicatie verfijning mist.
•
Ruimte verlies door het tonen van
    een achtergrond.

8.4.1 Naamgeving en beeldmerk
Met het kiezen van de naam is er gelet op een drietal
factoren waar de naam mee geassocieerd dient te
worden, met:

•
Effectief werk-/toonvlak is kleiner
    door de statische zijbalk

1.

‘Nedap Library Solutions’-product

2.

Bibliotheek omgeving

•
In verhouding met andere de
    concepten complexer qua
    uiterlijk

3.

Het vinden en inventarisatie van items.

Biblio is een verwijzing naar de Biblio-softwarelijn van
Nedap Library Solutions én tevens naar de bibliotheek.
Flex slaat op het multifunctionele karakter van de
applicatie in combinatie met de handheld.
De eerdergenoemde factoren en naamgeving zijn
vervolgens ook verwerkt in het beeldmerk van
BiblioFlex. Basis van het logo is de contour van de
handheld welke afgesneden wordt in de de binding
van de omgebogen boekpagina (refereert naar de
flexibiliteit en de bibliotheek). Hierdoor ontstaat er
een krachtige tegenvorm.
Voor de applicatie beeldmerken is er gekozen voor
meerdere kleuruitvoeringen.
•

Oranje – leden applicatie

•

Blauw – medewerkers applicatie

Tabel 8.5 - Voor- en nadelen per wireframe concept

8.3.4. Overwegingen en 			
keuzerichting
Om een richting te bepalen voor het uitwerken van
de overige schermen zijn de concepten geëvalueerd
binnen de marktgroep Nedap Library Solutions. In
tabel 8.5 staan de globale voor- en nadelen per
concept omschreven.

Vanuit deze keuze zijn er ook wireframes gemaakt
die betrekking hebben op het overzichtsscherm voor
geleende-, gereserveerde- en gebookmarkte boeken
en een item pagina waarop een boek wordt uitgelicht.

62

Deel 3 - Software

Deel 3 - Software

Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en ruimte
efficiëntie is er uiteindelijk gekozen voor concept ‘Popup’. Hierbij gaven de robuuste blokken en de mate

van overzicht in functies ten opzichte van de andere
concepten de doorslaggevende factor. Daarnaast kan
de adoptie bij de gebruikers sneller verlopen, doordat
zij al een sterk mentaal model hebben voor de blokken
structuur, deze wordt namelijk ook toegepast in
Microsoft Windows.

Figuur 8.6 - Verdere uitwerking van wireframe menus

Figuur 8.7 - ‘BiblioFlex’-beeldmerk en applicatie iconen
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8.5 Nedap BiblioFlex
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Aan de hand van de eerder gebouwde wireframes is
er een iteratief proces ontstaan voor de ontwikkeling
van een interactief prototype van de applicatie.
Tijdens dit proces is er continu feedback gegeven door
experts binnen Nedap op het gebied van vormgeving,
technische haalbaarheid en UX. Daarnaast is er ook
een gebruikstest gehouden onder meerdere personen.
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De Nedap BiblioFlex applicatie is te downloaden via
de de volgende link: http://invis.io/6G3F9HKKB.
De prototype applicatie is te gebruiken op elke
smartphone, alleen is hij geoptimaliseerd voor Apple
iPhones. Voor optimaal begrip van de teksten wordt
aanbevolen de applicatie te downloaden.

Figuur 8.9 - Inlogprocedure

8.5.0 Gebruik

85.2 Inloggen

De applicatie zal in de praktijk gebruikt kunnen
worden zowel in als buiten de bibliotheek. Een
gedeelte van de functionaliteiten zal wegvallen buiten
de omgeving van de bibliotheek, doordat er geen
handheld voor handen is. Essentieel is wel dat de
smartphone in kwestie wel de beschikking heeft tot
internet via WiFi, dan wel via een mobiel datanetwerk.

Bij het inlogscherm (figuur 8.9) is het voor de gebruiker
mogelijk om in te loggen bij zijn/haar bibliotheek
met de verstrekte gegevens vanuit de bibliotheek.
Wanneer de gebruiker zijn/haar bibliotheek selecteert
zal ter herkenning het logo van de desbetreffende
bibliotheek getoond worden in het scherm.

8.5.1 Welkomstscherm
Wanneer de applicatie opstart zal er na het laadscherm
(figuur 8.8, links) een welkomstscherm te zien zijn.
Hierin zijn de hoofdfuncties te zien die de applicatie
biedt in combinatie met de handheld. Hierdoor krijgt
de gebruiker een globale indruk van de applicatie
{figuur 8.8, rechts). Van belang is dat de gebruiker aan
kan geven of hij dit scherm bij een herstart van de
applicatie wel of niet getoond wil hebben.

In een eerdere ontwerpstadia van de applicatie
was er ook de mogelijkheid tot inloggen met de
bibliotheekpas, doormiddel van de NFC-chip of
barcode van de pas. Dit om de inlogprocedure sneller
en gemakkelijker te maken. Echter na de gebruikstest
is er voor gekozen om deze functionaliteit achterwege
te laten. Dit omdat de smartphone veelal een
persoonlijk apparaat is en het vrijwel niet voorkomt
dat er geswitcht wordt tussen ledenaccounts. De
gebruiker zal bij toekomstig gebruik aangemeld

blijven, mits hij/zij dit aangeeft in het aanmeldvenster.
Het inloggen met bibliotheekgegevens is in dit geval
een eenvoudigere en veiligere optie.
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Figuur 8.8 - Laadscherm en introdcutiescherm
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Uitloggen van gebruiker
Op trefwoord zoeken
Verschillende item carrousels

Actieve carrousel ‘nieuw in collectie’

Schuifknop (de-)activeren handheld

Figuur 8.10 - Verbinding maken met de handheld

Notiﬁcatie indicator
Functionaliteit knoppen

8.5.3 Handheld koppeling

8.5.4 Hoofdmenu

Nadat de gebruiker zich heeft ingelogd krijgt hij/zij de
keuze de handheld te koppelen (figuur 8.10). Daarbij
wordt er duidelijk gemaakt dat het niet koppelen van
een handheld een beperking in de functionaliteit van
de applicatie met zich meebrengt. Zonder de koppeling
is het namelijk niet mogelijk de locatie van items in de
bibliotheek te vinden en items te scannen en deze te
lenen.

Het hoofdmenu is een van de belangrijkere schermen
in de applicatie. Het biedt namelijk toegang tot alle
functies van de applicatie.
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Als de gebruiker besluit een handheld te koppelen,
dan zal deze doorverwezen worden naar een
instructiescherm. Dit scherm legt uit hoe een handheld
gekoppeld kan worden doormiddel van Bluetooth.
De koppeling van een Bluetooth-apparaat kan niet
plaatsvinden in de applicatie zelf, dit vanwege
OS-restricties. De gebruiker zal dus zelf naar het
instellingen menu van zijn/haar smartphone moeten
gaan om deze te koppelen. Na koppeling zal de
gebruiker doorverwezen worden naar het hoofdmenu.
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Bij het opnieuw starten van de applicatie zal standaard
het ‘handheld koppeling’-venster getoond worden.
Mocht dit niet gewenst zijn dan zal het standaard
overgaan tot het hoofdmenu waarbij de handheld niet
gekoppeld is.

Figuur 8.11 - Hoofdmenu van de BiblioFlex-applicatie§

Item carrousel: Toont de covers van bibliotheekitems.
Dit kan een selectie van nieuwe aanwinsten zijn,
meest uitgeleende items of items gebaseerd op het
leengedrag van de gebruiker.
Handheld koppeling: Afhankelijk van de
koppelingsstatus met de handheld zal deze groen of
grijs kleuren. Wanneer handheld gekoppeld dient te
worden zal deze de bluetoothkoppelingsinstructies
tonen. Deze komen overeen met de eerder getoonde
schermen in figuur 8.10
Knoppen: Hier wordt er doorgelinkt naar
functionaliteiten van de applicatie. Daarbij geeft ‘Mijn
boeken’ een numerieke notificatie weer wanneer er
boeken te laat zijn en/of reserveringen binnen zijn.

Handheld niet verbonden
In het geval dat er geen handheld verbonden
is, bijvoorbeeld doordat de gebruiker niet in de
bibliotheek is. Zal de ‘Boeken lenen’ knop passief zijn
(figuur 8.12). Wanneer de gebruiker toch klikt op de
knop zal deze subtiel geattendeerd worden op het
feit dat koppeling een vereiste is, door alles behalve
de schuifknop te wazig te maken. Naast het lenen van
items is het niet mogelijk om de locatie van een item
in de bibliotheek te achterhalen.

Figuur 8.12 - Hoofdmenu, handheld niet verbonden
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Wanneer de gebruiker de keuze maakt om geen
handheld te koppelen zal deze direct doorgestuurd
worden naar het hoofdmenu.

Titelbalk: Bevat een uitlogknop om te wisselen van
bibliotheekaccount. Daarnaast is er een logo te vinden
van de bibliotheek. In dit geval van de applicatie-logo.
En uiteindelijk nog een zoekknop om op trefwoord te
zoeken in de bibliotheekcollectie.
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Figuur 8.13 - Geavanceerd zoeken
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Figuur 8.15 - Volledig item scherm

Figuur 8.17 - Het inscannen van items voor lenen

8.5.5 Boeken zoeken

8.5.6 Item scherm

8.5.7 Zoek boeklocatie

In het menu ‘Boeken zoeken’ kan er geavanceerd
gezocht worden binnen de bibliotheekcollectie
doormiddel van verschillende zoekvariabelen
(figuur 8.13). Naast deze geavanceerde optie, kan er
ook in elk willekeurig ander menu gezocht worden op
trefwoord(en), zoals in figuur 8.14.

Op het item scherm wordt relevante informatie
getoond over een bepaald item. Er is een korte
samenvatting aanwezig, maar ook trefwoorden die het
boek omschrijven om als gebruiker feedback te krijgen
over de inhoud van een bepaald item.
Daarnaast is er een item carrousel naar ander materiaal
van de auteur en zijn er koppelingen gemaakt naar
(verdiepende) digitale literatuur. Dit omdat digitale
literatuur steeds meer een prominentere trol zal
krijgen in de toekomst.

Een belangrijke functionaliteit van de applicatie is
het vinden van een item locatie in de bibliotheek met
behulp van de handheld. Aan de hand van beeldende
instructies krijgt de gebruiker visuele feedback. Dit in
combinatie met audio- en haptische feedback die de
handheld levert. De specifieke interactiehandelingen
worden beschreven in paragraaf 8.6

De zoekresultaten worden vervolgens getoond in
een lijst waarna de gebruiker naar een specifiek item
scherm gaat.

8.5.8 Boeken lenen
In combinatie met de handheld kan de gebruiker
zelf items lenen. Het scherm toont bij opening een
beeldende instructie over hoe de interactie dient te

verlopen figuur 8.17. Wanneer de gebruiker de knop
op de handheld vasthoudt zullen de gescande items
binnenkomen op de applicatie. Dit zal softwarematig
vertraagd worden, om zo controle door de gebruiker
te waarborgen. Wanneer de knop losgelaten wordt
zal het scannen van de items gepauzeerd worden en
kan een eventueel verkeerd gescande item verwijderd
worden voor lenen. Door de knop op de handheld
weer in te drukken kan het scannen hervat worden.
Bij het annuleren of het voltooien van de van de hele
scansessie zal een bevestiging gegeven worden van de
actie (figuur 8,17, laatste scherm)
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Figuur 8.14 - Zoeken via zoekbalk

Figuur 8.16 - Procedure localizeren van een boek
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Figuur 8.19 geeft weer hoe de algemene informatie
van de bibliotheek getoont wordt over de
desbetreffende bibliotheek, zoals contactinformatie en
openingstijden.

8.6. Interactie lokalisering van
een item

Figuur 8.18 - Het ‘Mijn boeken’-menu

Eerder in dit hoofdstuk werd het applicatiescherm
besproken waarin de visuele feedback plaats vindt
bij het zoeken van een bepaalde item locatie in een
bibliotheek. Deze paragraaf zal iets dieper in gaan op
de specifieke aspecten die bij deze interactie plaats
vindt tussen de gebruiker, smartphone en handheld.
Het lokaliseren van een item locatie bestaat uit een
aantal stappen:
1.

Selectie van het gewenste item

2.

Activeren van de handheld

3.

Verplaatsing naar de juiste afdeling

4.

Lokaliseren van de correcte kast

5.

Verfijnen van de item locatie op plankniveau.

Bij het starten van de lokalisering procedure wordt
er gevraagd aan de gebruiker om de handheld te
activeren door de knop eenmalig in te drukken.
Hierdoor kunnen RFID-labels in o.a. de boeken herkend
worden.

Figuur 8.19 - Bibliotheek informatie
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8.5.9 Mijn boeken
Dit menu geeft een overzicht van meerdere soorten
statussen. Het toont het aantal geleende items,
eventuele reserveringen en items die op de leeslijst
staan. Er kan tussen deze weergaves gewisseld worden
doormiddel van de tabbladen boven in het menu
(figuur 8.18). De items in het ‘Uitgeleend’-tabblad zijn
absoluut gesorteerd op datum van nabij tot ver weg.
Wanneer boeken te laat zijn zal de titelbalk waarin
de datum zich eerst bevond rood kleuren en zal deze
de relatieve hoeveelheid dagen dat de gebruiker de
boeken te laat heeft tonen.
Gebruikers kunnen tevens items verlengen. Dit

70 kan door op het ‘verleng’-icoon te klikken of in dat

gebied te swipen naar links. Hierdoor komt een
dialoogvenster die bevestiging vraagt voor verlenging
tot een bepaalde datum. Wanneer er op de titel of
voorvertoning van het item wordt geklikt zal het naar
de desbetreffende item scherm gaan.
Het ‘Reserveringen’-tabblad toont de boeken die
reeds beschikbaar zijn in de bibliotheek en apart zijn
gehouden voor de gebruiker. Daarbij wordt er ook
getoond welke items nog niet beschikbaar zijn in de
bibliotheek, maar waar wel een aanvraag voor loopt
(figuur 8.18, middelste)
Het laatste tabblad ‘Leeslijst’ toont de items die
gebookmarket. Bijvoorbeeld als geheugensteuntje
om deze op een later moment nog eens te lezen of te
lenen (figuur 8.18, rechts)

Vervolgens wordt de specifieke afdeling van het
item getoond in het scherm van de smartphone.
Deze informatie is nu meestal al aanwezig in de
bibliotheekdatabase. Het tonen van de afdeling van
het boek is vereiste doordat het leesbereik van de
handheld ‘slechts’ 3 tot 3,5 meter is. Hierdoor is het
simpelweg niet mogelijk om een hele bibliotheek te
overzien met een handheld.
Tijdens het lopen naar de afdeling registreert de
handheld op de achtergrond de gelezen RFID-labels
om deze te inventariseren voor de database. Zoals
eerder omschreven in de paragraaf ‘Cumulatieve
inventarisatie’. Hiervan merkt de gebruiker in de
applicatie zelf niets.
Er is voor het vinden van de afdeling de aanname
gedaan dat de wegbewijzering in de bibliotheken
optimaal en duidelijk is. Wanneer de gebruiker zich
op de desbetreffende afdeling bevindt kan deze op
het scherm tikken (dit staat ook beschreven in de

beeldende instructies in de applicatie). En gaat de
handheld naar RFID-labels zoeken die op de kasten
geplaatst zijn.
Bij het lokaliseren van een RFID-label (op een item
of kast) wordt er gebruik gemaakt van de sterkte van
het backscatter-signaal. Dit percentage kan ongeveer
gezien worden in de mate van nabijheid van het label
ten opzichte van de reader.
Het gebruik van de RFID-labels op de kasten is van
belang om te bepalen van welke kant de kast benaderd
wordt. Dit is van belang, omdat sommige kasten geen
tussenschot bevatten. Wanneer je dan als gebruiker
voor een kast staat kan het voorkomen dat het boek
herkend wordt, maar uiteindelijk aan de achterzijde
van de kast blijkt te staan.
Als de gebruiker bij de juiste kast is zal de handheld
haptische feedback geven doormiddel van vibraties,
maar ook audio feedback. De gebruiker weet
vervolgens dat de hij deze kast moet hebben.
Vervolgens kan er op kast-niveau gezocht worden
naar het juiste boek. De gebruiker maakt hierbij een
zigzaggende beweging met de handheld langs de
kast. Bij het vinden van het boek zal de handheld en
smartphone weer feedback geven.
Op de desbetreffende plank kan het item dan
uiteindelijk gevonden worden.
Wanneer een gebruiker al op een juiste locatie of voor
de juiste kast staat, zal het proces versneld doorlopen
worden.
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Intermezzo VI

Gebruikstest van de BiblioFlex-applicatie
De applicaties zullen uiteindelijk geïntroduceerd
worden voor meerdere operating systems (OS) op de
smartphones. De OS-markt voor smartphones is een
concurrerende markt en de marktleider is per land
verschillend , voor Nederland is het Google Android.
Android (84,4%) is overigens ook wereldwijde
marktleider met daaropvolgend Apple (11,7%) en
Windows Phone (2,9%) volgens recent onderzoek
(Afilias Technologies Ltd., 2015). Het is daarom
aanbevolen de applicatie te bouwen voor Androidsmartphones en vervolgens de comptabiliteit uit te
bereiden naar iOS-smartphones.

Om de applicatie te testen op interactie, op het gebied
van user interface (UI) en user experience (UX), is
er een gebruikstest opgesteld. Als basis voor deze
gebruikstest is het eerste interactieve prototype van
de applicatie gebruikt, in combinatie met de handheld.

Intermezzo VI
Intermezzo
VI

Doel van de gebruikstest was met name inzicht te
krijgen in de duidelijkheid en consistentie van de
applicatiestructuur, de animaties en gebruikte iconen.
Daarnaast was het een moment om inzicht te krijgen in
de gestelde interactie bij het zoeken van de locatie van
een item in de bibliotheek.
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•

De applicatie wordt als duidelijk bepaald door
de testpersonen (gemiddeld 4 uit 5).

•

Het introductiescherm wordt als nuttige
toevoeging gezien bij het eerste keer
gebruiken van de applicatie

Uiteindelijk is de gebruikstest bij 9 personen
afgenomen, waarbij een gebruikstest ongeveer 20 á
25 min in beslag nam. De enquête met takenlijst en de
resultaten hiervan kan gevonden worden in bijlage M.
Zaken die duidelijk uit de gebruikstest kwamen zijn:
•

De hoeveelheid tekst in het welkomstscherm
moet gereduceerd worden.

De opzet van de gebruikstest was vrij eenvoudig.
Aan de hand van een digitale enquête werd een
aantal taken verricht in de applicatie die naderhand
geëvalueerd werden met vragen. Nadat de taken en
vragen in het formulieren waren voltooid is er nog
verder ingegaan op het gebruik van de handheld in de
bibliotheek,

•

De animaties die gebruikt zijn in de applicatie
dienen vertraagd te worden.

•

Het inloggen en verbinden van de handheld 		
neemt veel stappen en tijd in beslag.

•

De mogelijkheid van het inloggen doormiddel
van je bibliotheekpas wordt over het hoofd
gezien, doordat hij niet logisch 			
gepositioneerd.

Statistische facts:

•

Het item scherm zou naast de samenvatting 		
een aantal trefwoorden moeten bevatten.

•

7 studenten, 2 volwassenen

•

78% heeft Google Android, 22% heeft Apple
iOS geïnstalleerd op zijn/haar handheld.

•

De meervoudige feedback tijdens handeling 		
wordt als prettig ervaren.

•

8 van de 9 ondervraagden zou de applicatie
zelf gebruiken als deze geïntroduceerd zou
worden.

•

De bevestigingen bij het verwijderen,
annuleren en verlengen items wordt als
prettig ervaren..

•

Alle ondervraagden zien de handheld als een
toegevoegde waarde voor een bibliotheek.

•

De knoppen en elementen zijn toegankelijk 		
doordat ze groot zijn weergegeven.

•

8,22 is het gemiddelde cijfer dat wordt
gegeven aan het ontwerp van de user
interface.

De resultaten van de gebruikstest zijn uiteindelijk
verwerkt in het definitieve ontwerp.

De applicatie zal een hybride-variant zijn. Dit houdt
in dat hij enerzijds geprogrammeerd zal worden in
de native OS-programmeertaal en anderzijds een
HTML-programmeertaal. De native code is van belang
voor het communiceren met specifieke hardware
in de smartphone, zoals de vereiste Bluetooth.
Het HTML-gedeelte kan gebruikt worden voor het
opvragen van gegevens op de server. Bijvoorbeeld
over database-informatie en accountgegevens van
een bibliotheekleden. Door gebruik te maken van
deze architectuur, native- en HTML-gebaseerd, is het
gemakkelijker om de applicatie compatible te maken
voor andere OS. Alleen het native gedeelte hoeft dan
herschreven te worden. (Bristowe, 2015)

8.7.2 Servers
Om de applicatie te kunnen gebruiken is het
van belang dat er een server is die de data kan
communiceren. Deze moet namelijk ook een koppeling
leggen met het Library Management System. Op dit
laatstgenoemde staat onder andere alle informatie
over de items.
Omdat de server persoonlijke informatie bevat zal de
bibliotheek zelf een server aan moeten schaffen of
dit kan gedaan worden door een koepelorganisatie,
zoals NBD Biblion, voor meerdere bibliotheken. Echter
hebben bibliotheken vaak al een externe server, dus
wellicht daar een mogelijkheid. Voor Nedap Library
Solutions heeft het namelijk geen toegevoegde waarde
om serverruimte te faciliteren.

8.7.3 Applicatie ontwikkeling
De BiblioFlex-applicatie kan onderverdeeld worden in
primaire- en secundaire functies. Deze zijn globaal als
volgt te verdelen:

•

•

Primair
•

Het (fysiek) zoeken van een item

•

Het scannen van items voor uitlenen

•

Het indirect inventariseren van boeken
(cumulatieve inventarisatie)

Secundair
•

Overzicht uitgeleende en gereserveerde
boeken.

•

Persoonlijke aanbevelingen voor 		
boeken.

•

Verwijzingen naar andere digitale 		
literatuur.

•

Verschaffen van algemene bibliotheek 	
informatie.

•

Het bieden van notificaties voor boeken 	
die te laat zijn of reserveringen die 		
binnen zijn in de bibliotheek.
Het ontwikkelen van een applicatie vergt veel
ontwikkeltijd en geld. Het is daarom verstandig
om in eerste instantie een pilot te draaien met de
applicatie in afgeslankte vorm; alleen de primaire
functies. Vervolgens kan deze bij succes bij andere
geïnteresseerde bibliotheken aangeboden worden. Op
de vervolg termijn kunnen (gefaseerd) de secundaire
functies toegevoegd worden aan de applicatie.

8.7.2 Bluetooth koppeling
De handheld wordt doormiddel van Bluetooth
gekoppeld aan de smartphone van de gebruiker. Elke
handheld heeft een specifieke apparaat naam die
tevens staat gegraveerd op de achterzijde van de
handheld. Normaliter blijft een gekoppeld Bluetoothapparaat in het geheugen van de smartphone staan.
Hierdoor kan het bij een volgende keer gemakkelijk
automatisch opnieuw gekoppeld worden. Echter
is dit niet wenselijk in dit geval. Dit moet dus ook
softwarematige opgelost worden, waardoor de
koppeling eenmalig plaats vindt en na gebruik
verwijderd wordt uit het geheugen van de smartphone.

8.7.3. Koppeling digitale content
Door de toenemende invloed van de digitalisering
van de maatschappij is het van belang dat er ook een
koppeling wordt gemaakt met de digitale literatuur
die voor bibliotheekleden interessant kan zijn. Ook
de invloed van social media speelt hierbij een rol.
Platformen zoals Goodreads leveren een bron aan
informatie. Hierop kunnen mensen hun mening geven
over boeken en achtergrondinformatie delen. Doordat
dergelijke websites een open API hebben is het
mogelijk informatie te gebruiken van deze websites.
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8.9 Conclusie

8.8.1 Nedap BiblioFlex 				
(medewerkers)

De BiblioFlex applicatie van Nedap is een essentieel
onderdeel om het functioneren van de handheld
te garanderen. Dit is namelijk de manier waarop de
gebruiker voor een groot deel interactie heeft met
handheld en indirect de bibliotheekomgeving.

De applicatie voor medewerkers zal zoals eerder
gezegd voor een grootdeel berusten op de
userinterface van de leden applicatie. Echter zijn er
wel een aantal functionaliteiten die extra zijn ten
opzichte van de leden applicatie, deze zijn te zien in de
applicatiestructuur in bijlage J.
Uit dit schema kan er opgemaakt worden dat er nog
gekeken moet worden naar de mogelijkheid voor het
converteren van items en een overzicht van handhelds
binnen de bibliotheek met de daarbij behorende
geïnventariseerde collectie. Een andere interessante
functie zou het terugvinden van een handheld kunnen
zijn in de bibliotheek, op basis van de RFID-labels in de
omgeving van de handheld.

8.8.2 Nedap BiblioJunior 			
Boekenzoeker
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Naast de applicatie voor de bibliotheekleden en –
medewerkers, kan er ook de overweging gemaakt
worden om een applicatie te maken voor kinderen.
De doelgroep hierbij zijn de starten de jonge lezers.
Primaire functie hiervan is het zoeken van een boek
die hij/zij kan lezen of die een van de ouders voor
kan lezen. Gamification is hierbij het toverwoord.
De kinderen kunnen spelenderwijs hun boeken
zoeken met de handheld en de vrolijk en duidelijk
weergegeven applicatie. Hierbij kan er de interactierelatie gelegd worden tussen een ‘metaaldetector’
voor de kinderen, waardoor de applicatie bijvoorbeeld
een goudzoekers-thema heeft.
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Primaire functies van de applicatie dienen als
eerste ontwikkeld te worden; het scannen voor het
lenen van boeken en het lokaliseren van boeken
in de bibliotheek. De overige secundaire functies
zijn toevoegingen die op een later tijdstip wanneer
wenselijk geïntegreerd kunnen worden. Dit zijn
namelijk de functies die optimaal gebruik kunnen
maken van de toegevoegde waarde van UHF RFID.
Speciaal aan de interactie met de applicatie en de
handheld is dat het gebruik maakt van ‘cumulatieve
inventarisatie’. Daarbij kan het op de lange termijn
de zelf-servicestations in bibliotheken overbodig
maken en (wellicht) een gedeelte van de conversiehandelingen in de bibliotheek overnemen.
De vorige punten zijn interessant voor de bibliotheek
zelf, maar bibliotheekleden hebben ook baat bij het
gebruik van BiblioFlex in combinatie met de handheld.
Zij kunnen hun zoektijd naar de locatie van een boek
in de bibliotheek versnellen, en overal terplekke items
lenen.
Er moet wel een kanttekening geplaatst worden bij
de ontwikkeling van de applicatie. De integratie en/
of communicatie met het Library Management System
(LMS) is van essentieel belang voor het überhaupt
kunnen functioneren van de applicatie.

Hardware

Aanpassingen voor bibliotheek toepassing

Naast de ontwikkeling van een applicatie waarmee de functies van de handheld gebruikt kunnen
worden, is de verbetering van de hardware kant ook van belang. De handheld die bij de marktgroep
Nedap Retail wordt gebruikt kan in theorie een-op-een overgenomen worden door marktgroep
Nedap Library Solutions. Echter is de handheld op dit moment toegespitst op het gebruik in een
retail omgeving. Dit hoofdstuk zal ingaan op aanbevelingen voor de handheld en bijbehorende
hardware accessoires in een bibliotheek omgeving.

9.1 Handheld
9.1.1 Functionaliteit
Barcode scanner
De huidige 2D barcode scanner die geïmplementeerd
is in de handheld voegt weinig toegevoegde
performance toe ten opzichte van een 1D barcode
scanner. De mate van verschil in detectie vanuit een
ander hoek is nihill. Daarbij opereert een 1D barcode
scanner beter in elke licht-situatie, zelfs bij geen licht.
Voor kostenbesparing kan er over worden gegaan op
een 1D barcode scanner. (Supply Chain Service, 2014)
Voor de lange termijn zou er zelfs gekeken kunnen
worden om de barcode-scanner te verwijderen en deze
functionaliteit te verplaatsen naar de smartphone die
gekoppeld is met de handheld. De barcodes kunnen
dan gelezen worden doormiddel van de aanwezige
camera.

Haptisch element
In de handheld bevindt zich een haptisch element
dat trilt bij bepaalde interacties, bijvoorbeeld bij het
detecteren van een boek. Doordat er gebruik wordt
gemaakt van smartphones, waar al een haptisch

element in zit, kan het element eventueel verwijderd
worden uit de handheld. De haptische-feedback zal
hierbij overgenomen worden door de smartphone.
Hierbij moet er wel gekeken worden naar de soort
haptische feedback die gegeven wordt tijdens de
interactie, deze moet namelijk niet interfereren met
andere feedback van de telefoon. Voorbeeld hiervan is
binnenkomende sms’jes of e-mail.

Inductieve oplaad spoel met
HF/NFC-toepassing
In de handheld bevindt zich een inductieve spoel
die voor het opladen van de handheld gebruikt kan
worden naast de mini-USB poort. De inductieve
spoel kan naast het opladen wellicht ook gebruikt
worden voor het uitwisselen van informatie over de
HF RFID-frequentie. Dit zou een mooie toevoeging
zijn, waardoor de handheld ook gebruikt kan worden
voor het lezen van HF RFID-labels. Op dit moment zijn
er al patenten die het gebruik hiervan vastleggen,
bijvoorbeeld patenten van Apple.
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9.1.2 Look-and-feel
Materiaal
De huidige handheld wordt spuit gegoten met
granulaat van polycarbonaat (PC) , Makrolon (British
Plastics Federation, 2015). Het materiaal kan goed
tegen stoten en krassen. Daarbij behoudt het zijn kleur
doordat het UV-bestendig is. Makrolon polycarbonaat
wordt ook vaak gebruikt voor veiligheidsglas en
machinebouw.
Echter voelt de !D Hand wel goedkoop aan, dit kan
verbeterd worden door de toevoeging van een
poedercoating die voor ‘soft-touch’ zorgt, zoals de
Desmodur-line van Bayer (Bayer MaterialScience AG,
2015). Hiermee kan er een product afgeleverd worden
die een hoogwaardigere uitstraling en comfort levert.
De toepassing van de ‘soft-touch’-coating wordt bij
voorkeur alleen toegepast op de onderzijde van het
greep gedeelte. Er moet hierbij wel gekeken worden
naar de mate van slijtage bij veelvuldig gebruik.

9.2 (Oplaad)stations
De handheld heeft op dit moment een accuduur van
tweeënhalf uur als deze continu operatief is. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een lithium-ion accu.
De handheld kan opgeladen worden doormiddel
van een mini-USB voeding of magnetische inductie.
De voorkeur verdient voor magnetische inductie,
omdat uit evaluaties uit een eerdere versie van de
handheld bleek dat bij veelvuldig gebruik de mate
van bereikbaarheid van de mini-USB uitgang in de
handheld een probleem is.
Voor het (inductie) opladen van de handheld is er door
de marktgroep Nedap Retail ook een oplaadstation
ontwikkeld (figuur 9.1). Het is het idee om deze toe te
passen in de bibliotheek. Bijvoorbeeld bij de ingang
van de bibliotheek). En verspreid over de bibliotheek
stations geclusterd neer te zetten.

Hiervoor zijn een tweetal simpele concepten
ontwikkeld;

Siliconen hoes
Deze hoes komt over de bovenzijde van de handheld.
Hierin kan de gebruiker zijn/haar smartphone
plaatsen als ze een hand vrij wil hebben. Door het
gebruik van siliconen zal er geen RFID-performance
vermindering optreden bij de handheld.

De gebruiker kan de polsband gebruiken om de
handheld tijdens het pakken van een boek af
laten zakken naar de ellenbogen. De smartphone
dient door de gebruiker weggestopt te worden in
bijvoorbeeld de broekzak.

De handheld wordt door de marktgroep Nedap Retail
nu in verschillende kleuren afgeleverd. Echter is het
voor Nedap Library Solutions verstandig om een
lijn te trekken met betrekking tot kleur. Hiervoor zal
een hoogglans witte of zwarte versie voor een mooi
contrast zorgen met de matte onderzijde van de
handheld. Dit is in lijn met de vorm- en materiaaltaal
die gebruikt wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe
Library Solutions producten.

De tweede oplossing, het gebruik van een
polsbandje, is een relatief simpel en goedkope
oplossing. Echter bestaat er wel de kans dat de
handheld tegen objecten ‘bungelt’ wanneer het
afgezakt is tot de ellenboog.

Bij het toepassen van een eerdere aanbeveling, de
‘BiblioFlex’-applicatie voor kinderen, is het interessant
om de handheld te voorzien van stickers die de
thematiek van de applicatie versterken.
Daarnaast kan er gekozen worden om op de
bovenzijde van handheld het logo van de
desbetreffende bibliotheek te plaatsen. Dit kan door
een hoogwaardige vinylsticker te plaatsen. Door
het logo wordt het duidelijker dat de !D Hand bij
de desbetreffende bibliotheek hoort. Dit is een is
enerzijds communicatie marketing, anderzijds ook een
stukje indirecte “beveiliging” tegen het stelen.

De siliconen hoes biedt de mogelijkheid om
verschillende soorten formaten smartphones snel en
gemakkelijk aan de handheld te binden. Dit doordat
het siliconen flexibel is en zo om de handheld en
smartphone heen kan, terwijl het scherm zichtbaar
blijft.

Figuur 9.2 - Accessoires; siliconen hoes (boven)
en polsbandje (onder)

Handheldnaam
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Een mogelijk probleem dat bij de gebruikstest naar
voren kwam, is het vrij maken van de handen (van
smartphone en handheld) wanneer er een boek
gepakt dient te worden. Dit hoeft geen probleem te
zijn als er in de omgeving een vrije plek is of het door
de gebruiker zelf opgelost kan worden. Echter kan
het aanbieden van een accessoire die dit probleem
(gedeeltelijk) oplost gewenst zijn.

Polsbandje

Kleuren en bestickering
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9.3 Accessoires

De handheld-naam op de onderzijde van de handheld
is nu alleen outline-gegraveerd. De leesbaarheid van
de tekst gaat omhoog als deze volledig gegraveerd
wordt en dus een witte lettervulling krijgt. Hierdoor zal
de verbindingsprocedure met de ‘BiblioFlex’-applicatie
mogelijk versnellen.
Figuur 9.1 - Handheld en inductie oplaadstation
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9.4 Boek RFID-labels

9.5 Conclusie
De handheld, zoals hij nu door de marktgroep Nedap
Retail wordt aangeboden, kan voor het merendeel
een-op-een overgenomen worden. Echter kan er uit
het oogpunt van kostenbesparing, zonder verlies van
functionaliteit in een bepaalde mate, componenten
weggelaten of vervangen worden.
Daarnaast zal de verscheidenheid aan handheldversies
gereduceerd worden. Dit vanuit de ideologie van de
marktgroep Nedap Library Solutions. Hierbij is de
system integrator “verantwoordelijk” voor de op maat
gemaakte oplossingen.
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Een ander belangrijk aspect is het (tijdelijk)
wegstoppen van de handheld. Hiervoor kunnen de
(oplaad)stations gebruikt worden en voor het tijdelijk
wegstoppen zou het werken met een accessoire zoals
een polsbandje van toegevoegde waarde kunnen zijn.
Dit gehele aspect dient nog wel verder onderzocht te
worden op effectiviteit en functioneren.
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Gebruiksscenario

Het plaatsen van het product in bibliotheekomgeving
945.7
SCHA
Figuur 9.3 - Boek RFID-label voor de boekrug (voor / achter)

Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de BiblioFlex-applicatie en handheld in de bibliotheek
omgeving is er een scenario geschreven en tevens verfilmd in een echte bibliotheek.
Ter illustratie en het meer verduidelijken van
de interactie bij het gebruik van de handheld in
combinatie met de BiblioFlex-applicatie is er een
scenario geschreven die een gebruikssituatie
omschrijft. Van het scenario is tevens een korte film
(± drie minuten) geschoten in Bibliotheek Enschede,
deze te benaderen via https://vimeo.com/133277723
(Wachtwoord: bonedap)

10.1 Gebruikscenario
René is een rustige jongen van 23 jaar en leest graag
boeken, van informatieve boeken tot hoogstaande
literatuur. Hij heeft door de jaren heen al veel boeken
gelezen en is daardoor meestal opzoek naar nieuwe
interessante boeken die hij kan lezen. René las onlangs
in de nieuwsbrief van de bibliotheek waar hij lid is,
dat er sinds vorige week gebruik gemaakt kan worden
van de BiblioFlex-applicatie. Deze applicatie kan
hem wellicht helpen met het vinden van een nieuw
interessant boek. René installeert dan ook vrijwel
direct de applicatie op zijn smartphone.
Wanneer hij de applicatie voor de eerste keer
opstart en inlogt bij zijn bibliotheek, ziet hij direct
in het hoofdmenu de nieuwe aanwinsten van de
bibliotheekcollectie. Maar ook boeken die voor hem
relevant kunnen zijn, naar aanleiding van zijn eerdere
gelezen bibliotheekboeken. Hij ziet het boek ‘Karakter’
van Bordewijk weergegeven in het menu en ze besluit
deze te gaan lenen in de bibliotheek.

Bij binnenkomst in de bibliotheek ziet René een
stellage staan met handhelds die gekoppeld kunnen
worden met zijn smartphone. Hij heeft gelezen
tijdens het opstarten van de applicatie dat deze
gebruikt kunnen worden voor het zoeken van een
boek en/of het in scannen van boeken om deze te
lenen. Het vinden van een boek in de bibliotheek
kan een tijdrovende klus zijn weet René uit ervaring,
aangezien het vaak voorkomt dat boeken niet op
de juiste (alfabetische) locatie staan of dat er geen
bibliotheekmedewerkers vrij zijn om hem te helpen
zoeken.
Na het koppelen van de handheld aan René’s
smartphone gaat ze naar zijn leeslijst waar het boek
‘Karakter’ opgeslagen staat en gaat met behulp van
de handheld zoeken naar het boek. Door het geluid
en de vibraties die door de handheld én smartphone
worden gegeven tijdens het zoekproces vindt René
het boek snel en gemakkelijk. Nadat ze het boek snel
doorgebladerd heeft kan ze met de handheld direct
het boek uitlenen. Dit vindt hij een opzichte van de
eerdere zelf-servicedesks waar er altijd mensen voor
hem in de rij stonden. Voordat hij het gebouw verlaat
legt René de handheld weer terug in de stellage en
besluit hij het boek direct te gaan lezen buiten in het
stadspark.

Deel 3 - Gebruiksscenario

Een idee is om de naam labels die nu op de ruggen van
de boeken bevinden, te vervangen met naam-labels
waarin de UHF RFID-label verwerkt is (figuur 9.3).
Hierbij is er ook een icoontje geplaatst die aangeeft
dat er op die locatie een RFID-label zit. Dit onder
andere ter ondersteuning voor het scannen voor het
lenen van boeken met behulp van de handheld.

Spanje

Normaliter bevinden de RFID-labels in het geval
van HF RFID zich binnen in de omslag van een boek.
Echter voor het scannen van de boeken wanneer ze
in de kast staan, bijvoorbeeld voor het zoeken van
een boeklocatie, is het vereist dat het RFID-label zich
op de rug van het boek bevindt. Dit heeft te maken
met het RFID-veld oriëntatie van de handheld, deze
kan namelijk niet RFID labels lezen die haaks op de
handheld antenne staat.
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11.2 Evaluatie
11.2.1 Procesevaluatie

Afsluiting en terugblik op het onderzoekstraject

Als afsluiting van het onderzoekstraject zal er terug gekeken worden naar de resultaten. Dit
doormiddel van een eindconclusie en evaluatie.

11.1 Eindconclusie

Deel 3 - Conclusie & evaluatie

Het doel van deze dit ontwerp georiënteerd
onderzoeksproject was om de mogelijkheden van
UHF RFID in bibliotheken te onderzoeken. Hiervoor
is er een uiteenzetting geschreven en is er een UHF
RFID-product vanuit Nedap Retail doorontwikkeld voor
toepassing in bibliotheek omgevingen.
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In het eerste gedeelte van dit project, is de rol
van RFID in zijn algemeenheid, in bibliotheken en
bij de verschillende stakeholders geanalyseerd.
Als resultaat is er een duidelijke uiteenzetting en
vergelijking gemaakt gemaakt van High Frequency
(HF) RFID en Ultra High Frequency (UHF) RFID. Dit
door literatuuronderzoek en expertinterviews. Het
voorstel voor Nedap Library Solutions is dat het moet
investeren in het ontwikkelen van een UHF RFIDproductportfolio binnen nu en drie jaar. Dit om aan
de toenemende vraag bij aanbestedingen te kunnen
voldoen en innoverend te blijven.
De toegevoegde waarde voor UHF RFID is met name
te behalen in inventarisatie- en logistieke processen.
De performance bij beveiligingsprocessen is (op dit
moment) UHF RFID inferieur aan HF RFID. Voor de
ontwikkeling en productie kan Nedap Library Solutions
gebruik maken van het UHF RFID-productportfolio
van Nedap Retail. Dit geeft ontwikkel-, productie- en
schalingsvoordelen voor Nedap Library Solutions.

Een UHF RFID-product van Nedap Retail dat toegepast
kan worden in een bibliotheek omgeving, is de ‘!D
Hand’ handheld RFID-reader. De doorontwikkeling
hiervan wordt besproken in het tweede gedeelte van
het project.
Bij de ontwikkeling is er vooral gefocust op het gebruik
door bibliotheekleden. Hiervoor zijn functionaliteiten
opgesteld, een interactief prototype van de handheldapplicatie gebouwd en zijn er aanbevelingen gegeven
voor de handheld (hardware) zelf. De ontwikkeling van
de medewerkers applicatie zal nog verder onderzocht
moeten worden, de leden versie kan als basis genomen
worden.
Unieke functionaliteiten die de handheld biedt voor
haar gebruikers zijn; de lokalisering van een item
in de bibliotheek en het leveren van ‘cumulatieve
inventarisatie’. Dit laatste maakt gebruik van het
scannen items in de bibliotheek door leden gedurende
het jaar. Hierdoor ontstaat er een ‘lappendeken’
aan inventarisaties. Hierdoor zijn grootschalige
inventarisaties beperkt tot niet meer nodig.
Belangrijk aspect waarop Nedap Library Solutions
zich moet richten bij de verdere ontwikkeling van de
handheld, maar ook bij ander UHF RFID-producten, is
dat het moet kunnen communiceren met het Library
Management System. Zonder dit is het product
onbruikbaar. Bij de daadwerkelijke in productie nemen
van de applicatie en handheld kan het een brede
oplossing bieden voor kleine en grote bibliotheken.

Daarnaast was het in de onderzoeksperiode duidelijk
dat de ene RFID-expert, niet de ander is. Er zijn binnen
Nedap sceptici en enthousiastelingen over UHF RFIDtechnologie hierdoor was het veelal lastig om een
gegronde en neutrale houding aan te nemen over de
voor- en nadelen van UHF RFID ten opzichte van HF
RFID.

Gedurende het proces van de afgelopen heb ik een
aantal lessen geleerd. Een van die lessen is het feit dat
een bachelor eindopdracht een zeer beperkte periode
is om een alles omvattend onderzoek neer te zetten.
Een goede planning en harde (persoonlijke) deadlines
zijn hierbij van belang. Zeker omdat ik gemerkt heb dat
het makkelijk is om de diepte in te gaan qua literatuur,
maar hierdoor wel het uiteindelijke convergeren naar
een conclusie en/of oplossing lastiger wordt.
Daarbij heb ik geleerd dat veel mensen bereid zijn om
je te helpen tijdens het proces. In eerste instantie ga
je vaak werken vanuit eigen kracht en kennis, maar
juist het zo nu en dan open stellen naar meningen van
anderen kan helpen op een andere manier tegen zaken
aan te kijken.

Een ander punt dat voor enige vertraging heeft
gezorgd is het opstellen van een roadmap voor Nedap
Library Solutions in perspectief van de ontwikkeling in
bibliotheken en RFID-technologie. Het toespitsen op
verwachtingen, waarschijnlijke voor- of achteruitgang
en het proberen dit te kwantificeren op een objectieve
manier maakte het lastig een roadmap te maken. Dit
omdat het juist een subjectieve toon nodig heeft. In
een later stadium van de opdracht is het bijstellen van
de roadmap gelukt door het stellen van prioriteiten,
eigen inzicht en dat van experts binnen Nedap.
Bij het afsluiten van het onderzoeks- en de aanvang
van het ontwerpgedeelte was er enige discussie
over de invulling van het laatstgenoemde. Enerzijds
wilde Nedap dat er verder werd gekeken naar de
haalbaarheid adoptie van een gehele UHF RFIDlijn van de marktgroep Nedap Retail, anderzijds
wilde ik zelf (maar ook vanuit perspectief van de
opleidingsdoelstellingen) een individueel product
(door)ontwikkelen waarbij de toegevoegde waarde van
UHF RFID-technologie goed naar voren kon komen.

Deel 3 - Conclusie & evaluatie

Conclusie & evaluatie

Bij aanvang van het onderzoek wist ik vrij weinig
over RFID-technologie vanuit technisch perspectief.
Hierdoor wist ik van tevoren al dat het inlezen en
het toe eigenen van de materie enige tijd zou duren.
Hierdoor heeft de periode van inlezen en het filteren
van de juiste en nuttige informatie relatief veel tijd
gekost, dit vanwege het feit dat ik zelf de materie tot
me wilde nemen om op een later moment niet met
de spreekwoordelijke ‘mond vol tanden te staan’ als
er een technische vraag gesteld zou worden die iets
buiten de onderzoekscope zou vallen.

11.2.2 Persoonlijke evaluatie
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A. Plan van aanpak
1.1 Algemene doelstelling van de opdrachtgever
De opdrachtgever is de Nederlandsche Apparatenfabriek,
oftewel ‘Nedap’. Dit is een internationaal opererende
fabrikant van intelligente technologische oplossingen
voor relevante vraagstukken. Voldoende voedsel voor
een groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele
wereld, slimme netwerken voor duurzame energie zijn
slechts een paar voorbeelden van onderwerpen waar
Nedap zich mee bezighoudt. Het hoofdkantoor is
gevestigd te Groenlo in Nederland. Daarnaast heeft het
ook vestigingen in de rest van West-Europa, China,
1
Hongkong en Noord-Amerika. Het bedrijf is opgedeeld in
negen marktgroepen, waaronder ‘Retail’, ‘Security
Management’, ‘Identification Systems’ en ‘Library
2
Solutions’. Deze marktgroepen hebben elk een eigen
focus op een bepaald marktsegment. Onder de
marktgroepen vallen ook twee productiebedrijven van
Nedap, Cimpl en Inventi. Hier wordt een merendeel van
de hoogwaardige elektronica, metalen en kunststof
3
onderdelen geproduceerd. Het brede (inter-)nationale
klantenportfolio van Nedap strekt zich van veeteelt
technologiebedrijf GEA Farm Technologies tot de
modeketen H&M.
De opdracht zal gedaan worden voor de marktgroep
‘Library Solutions’. Deze heeft als doel om bibliotheken
op innovatieve wijze te ondersteunen met een pakket
aan oplossingen uit de Librix product portfolio. Hiermee
kunnen bibliotheken efficiënt en doeltreffend hun werk
4
doen. Eindgebruikers van de marktgroep ‘Library
Solutions’ bij Nedap variëren van
universiteitsbibliotheken zoals Cambridge (Verenigd
Koninkrijk), Leiden (Nederland) en Baltimore (Verenigde
Staten) tot openbare bibliotheken in Amsterdam,
5
Hannover, Milaan en Parijs.
1.2 Belanghebbende en/of betrokken partijen
De belanghebbende partijen kunnen in vier partijen
worden opgedeeld, namelijk:
1.!

2.!

3.!

Deel 4 - Bijlages

4.!
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Het bedrijf Nedap, met marktgroepen;
a.! Library Solutions –
onderzoeksafdeling voor de Librix
productlijn
b.! Cimpl – Productiebedrijf voor
metalen en kunststofonderdelen
c.! Inventi – Productiebedrijf voor
hoogwaardige elektronica
De distributeur van bibliotheek producten
waarin producten van de Librix productlijn in
verwerkt zijn.
De afzetmarkt van de bibliotheek producten,
zoals universiteits- en openbare bibliotheken.
De eindgebruiker van de bibliotheek
producten.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Factsheet!Nedap,!versie!2014!
!Marktgroepen!binnen!Nedap!:!
http://www.nedap.com/nl/marktgroepen/!!
3
!Bedrijfsinformatie!Nedap!:!http://lifeatnedap.com/over:
nedap/!!
4
!Informatie!marktgroep!‘Library!Solutions’!:!
http://www.nedaplibrary.com/about:librix.html!!
2

Binnen de marktgroep ‘Library Solutions’ van Nedap
wordt er onder andere onderzoek gedaan naar de eisen
en wensen van de afzetmarkt voor bibliotheekproducten.
Dit levert productconcepten op die vervolgens
vervaardigd worden door onder andere Cimpl en Inventi
tot halffabricaten voor de distributeurs. De distributeurs
van bibliotheek producten, verwerken de RFID
technologie van Nedap in haar producten om te leveren
aan de afzetmarkt. Voorbeelden van bibliotheek
producten kunnen zijn in- en uitcheckbalies, slimme
schappen en beveiligingspoorten. De levering van
distributeurs aan de afzetmarkt gebeurt veelal via
aanbestedingen vanuit de overheid- en onderwijssector.
Daarom is het voor Nedap van belang dat zij de eisen en
wensen van de afzetmarkt blijft monitoren, doordat zij
halffabricaten levert voor de bibliotheek producten van
de distributeur. De eisen en wensen hangen ook voor een
groot gedeelte samen van de eindgebruiker(s) van de
bibliotheek producten.
2. Projectkader
Nedap houdt zich binnen de marktgroep ‘Library
Solutions’ bezig met technologie voor bibliotheken. De
marktgroep wil de technologie in zetten voor het
elimineren van repetitieve taken voor de eindgebruiker,
het verbeteren van het service niveau en het reduceren
van kosten. Hiervoor maakt ‘Library Solutions’ gebruik
van High Frequency (HF) RFID technologie. De marktgroep
‘Retail’ binnen Nedap maakt gebruik van Ultra High
Frequency (UHF) RFID technologie. De twee
technologieën verschillen in mogelijkheden en
eigenschappen. Binnen de afzetmarkt merkt Nedap dat er
steeds meer vragen gesteld worden over UHF RFID
6
producten. Dit geeft de aanleiding om dit verder te
onderzoeken en de kennis binnen de twee marktgroepen
samen in te zetten richting een UHF RFID
productportfolio voor de afzetmarkt.
3. Doelstelling
Het bedrijf Nedap wil onderzoek doen naar de
toegevoegde waarde van Ultra High Frequency (UHF)
RFID technologie, ten opzichte van High Frequency (HF)
RFID technologie, binnen de afzetmarkt. Hierbij dient er
ook gekeken te worden naar de eventuele gevaren en
uitdagingen die UHF met zich meebrengt in bibliotheek
omgevingen.
Dit zal gedaan worden door een analyse te maken van de
huidige kennis over HF en UFH RFID binnen de
marktgroepen ‘Library Solutions’ en ‘Retail’, maar ook
door literatuuronderzoek en veld onderzoek bij de
eindgebruikers in de afzetmarkt om de toegevoegde
waarde van UHF in kaart te krijgen. De resultaten van de
analyse zullen uiteindelijk gedocumenteerd worden en
uitgewerkt worden in een ‘proof of concept’. Dit zal een
functionerend/virtueel prototype zijn van een verbeterd
product uit het bestaande productportfolio van ‘Library
Solutions’ of een nieuw product binnen het portfolio.
Hierbij zal de UHF RFID technologie gebruikt worden. Het
5

!Referentie!bedrijven!marktgroep!‘Library!Solutions’!:!
http://www.nedaplibrary.com/about:librix/references/!!
6
!Opdrachtomschrijving!Nedap!–!RFID!Technologie!in!
Bibliotheken.!
http://lifeatnedap.com/vacatures/bacheloropdracht:rfid:
technologie/!!

gehele proces zal plaatsvinden binnen een tijdsbestek
van drie maanden.

7.!
8.!

4. Vraagstelling
4.1 Deel 1 – Analyse & onderzoek (5 weken)
1.! Wat is de toegevoegde waarde van het gebruik
van RFID technologie voor Nedap?
a.! Hoe wordt RFID-technologie gebruikt
binnen de product portfolio van
Nedap?
i.! Wat is het product portfolio
van de marktgroep ‘Library
Solutions’?
ii.! Wat is het product portfolio
van de marktgroep ‘Retail’?
b.! Op welke manier is Nedap hierin
uniek?
2.! Wat is de toegevoegde waarde voor het gebruik
van High Frequency (HF) RFID?
a.! Hoe wordt HF technologie toegepast
binnen de marktgroep ‘Library
Solutions’?
b.! Wat zijn de strengths, weaknesses,
opportunities en threats (SWOT) van
de technologie?
3.! Wat is de toegevoegde waarde voor het gebruik
van Ultra High Frequency (UHF) RFID?
a.! Hoe wordt UHF technologie
toegepast binnen de marktgroep
‘Retail’?
b.! Wat zijn de strengths, weaknesses,
opportunities en threats (SWOT) van
de technologie?
4.! Welke gebruikssituaties zijn er nu bij het
gebruik van de HF RFID producten van Nedap?
a.! Waar worden de producten gebruikt?
b.! Wie gebruiken deze producten?
c.! Waarom worden deze producten
gebruikt?
5.! Wat is de toegevoegde waarde van UHF RFID
ten opzichte van HF RFID?
a.! Wat zijn de randvoorwaarden voor
het gebruik van beide RFIDtechnologieën vanuit de wetgeving?
b.! Wat zijn de eisen die de distributeur,
de afzetmarkt en eindgebruiker
hebben?
Strategie:

Deskresearch,
marktonderzoek,
kwalitatieve interviews bij
experts van Nedap,
kwalitatieve interviews bij
instellingen binnen de
afzetmarkt, observatie van
de gebruiksomgeving.

4.2 Deel 2 – Proof of concept (5 weken)
6.! Op welke manier kan toegevoegde waarde van
UHF RFID ten opzichte van HF RFID in een
(bestaand) product uit het porfolio verwerkt
worden?
a.! Wat zijn de kenmerken en
eigenschappen van het bestaande,
dan wel het nieuw te ontwerpen
product?

9.!

Wat zijn de randvoorwaarden vanuit Nedap
voor het product?
Wat is het programma van eisen voor het te
ontwerpen UHF RFID product?
a.! Welke eisen stelt de eindgebruiker?
b.! Welke eisen stelt de distributeur?
Wat is de meest optimale wijze voor het
product om te interacteren met de omgeving?
a.! Welke concepten zijn mogelijk die
voldoen aan de eisen vanuit de
verschillende stakeholders?
b.! Welke concepten worden aanbevolen
aan de hand van de eisen vanuit de
verschillende stakeholders?
c.! Welk concept heeft de voorkeur
vanuit Nedap?
Strategie:

Kwalitatieve interviews bij
experts van Nedap,
kwalitatieve
interviews bij instellingen
binnen de afzetmarkt,
observatie van de
gebruiksomgeving, toetsen
van opgestelde programma
van eisen, het realiseren
van een (fysiek/virtueel)
prototype.

4.3 Deel 3 – Evaluatie en afronding (2 weken)
5. Begrippenlijst
•!
Marktgroep(en)
Bedrijfsonderdelen van Nedap die ieder gericht
zijn op een eigen marktsegment. Elke
marktgroep is zowel verantwoordelijk voor de
ontwikkeling als het vermarkten en verkopen
van haar producten.
•!
Afzetmarkt
De afzetmarkt voor de producten van de
marktgroep ‘Library Solutions’ zijn
universiteits- en openbare bibliotheken. De
marktgroep bereikt de afzetmarkt via de
distributeurs die de technologie van Nedap
verwerken in producten.
•!
Eindgebruiker(s)
Dit zijn gebruikers van de bibliotheek
producten waarin technologie van Nedap
verwerkt is. Voorbeelden van gebruikers zijn;
bibliotheek medewerkers, bibliotheek
bezoekers en onderhoud medewerkers.
•!
Halffabricaten
De technologie die Nedap ontwikkelt zijn altijd
onderdelen voor de (eind)producten die in de
afzetmarkt terecht komen via de distributeurs
van bibliotheek producten.
•!
RFID
Radio-frequency identification is een
technologie om van een afstand informatie op
te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFIDtags die op/in objecten of levende wezens
zitten. Hierbij is er geen fysiek contact nodig
tussen de lezer en zender.
•!
High Frequency (HF)
RFID-technologie wordt gebruikt op
verschillende frequentiehoogtes. In het
algemeen geldt; hoe hoger de frequentie, hoe
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groter het bereik van een signaal. Daarnaast
zijn er nog andere onderscheidende
eigenschappen per frequentiehoogte. Een High
Frequency signaal is operationeel op een
frequentie van 13,56 MHz.
Ultra High Frequency (UHF)
Signalen met een frequentie van 860 tot 950
MHz. (Zie High Frequency voor uitgebreidere
uitleg).
Proof of concept
Een evaluatie methode; de realisatie van een
bepaalde methode of idee om de haalbaarheid
hiervan te kunnen toetsen. Een proof of
concept is meestal kleinschalig en kan wel/niet
volledig zijn in relatie met het voorgaande
onderzoek naar de methode of idee.

Deel	
  1	
  -‐	
  RFID	
  Onderzoek
Literatuur	
  /	
  interview	
  -‐	
  Informatie	
  over	
  Nedap
Concurrentie	
  analyse
Algemeen	
  RFID	
  onderzoek
Milestone	
  -‐	
  Informatie	
  Nedap	
  &	
  RFID	
  algemeen
HF	
  /	
  UHF	
  literatuur	
  onderzoek
Interview	
  Nedap	
  expert(s)	
  (incl.	
  opstellen	
  /	
  verwerking)
Interview	
  System	
  integrator(s)	
  	
  (incl.	
  opstellen	
  /	
  verwerking)
Interview	
  Bibliotheken	
  	
  (incl.	
  opstellen	
  /	
  verwerking)
Prestatie	
  test	
  HF/UHF
Milestone	
  -‐	
  Verslag	
  RFID	
  Onderzoek
Deel	
  2	
  -‐	
  Proof	
  of	
  concept
Keuze	
  van	
  ontwerpresultaat	
  (framework	
  of	
  spec.	
  product)
Analyse(s)	
  (stijl	
  	
  /	
  omgeving	
  )
Gebruiksanalyse	
  van	
  het	
  product(en)
Eisen	
  en	
  wensen	
  opstellen
Ideeën	
  genereren
Milestone	
  -‐	
  Conceptkeuze(s)	
  
Detaillering
Prototype	
  (zicht	
  /	
  semi-‐functioneel)
Milestone	
  -‐	
  Verslag	
  ontwerp
Deel	
  3	
  -‐	
  Verslaglegging	
  &	
  evaluatie
Evaluatie	
  met	
  stakeholders
Afronden	
  Bacheloropdracht
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C. Ontwerpstrategie model

D. Interview stakeholders
Protocol voor interviews bij bibliotheken
4.!

RFID

(1)

Bibliotheken

(2)

(3)

Productie partners
FEIG

Functionele eisen

Markt

Impinj & ThingMagic

Technische eisen (HF / UHF RFID)

Concurrentie

Invengo

Randvoorwaarden RFID-ontwerp
Roadmap

Stakeholders

Nedap Library Solutions portfolio

Toekomstige ontwikkelingen

Advies HF / UHF RFID

Uitbereidingswensen portfolio

System Integrators

•!
•!

Bibliotheken
Toekomst RFID
Toekomst Bibliotheken

Onderzoeksfase
Ontwerpfase

Tijd
(4)
opstellen

(7)
Concept detailering

Architectuur ontwerp

UI-prototype ontwerp

Wireframe ontwerp

(5)

(6)

UX-ontwerp

(8)

(9)

Feedback

Feedback

( 10 )

( 11 )
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Optioneel:
Bibliotheek Hengelo
Bibliotheek Doetichem

1.2 Wat mee te nemen?
•!
Fotocamera
•!
Meetlint / rolmaat
•!
Papier / noteblock
•!
iPad
•!
Pen(nen)
•!
Product brochure van Nedap producten
2. Interview protocol

Functionaliteit

92

1.1 Mogelijke bibliotheken
•!
Bibliotheek Apeldoorn (Coda) (http://www.codaapeldoorn.nl/collecties/coda-bibliotheek/)
o! Nedap apparatuur, Aturis (System
Integrator)
o! Contactpersoon:
•!
Bibliotheek Enschede
(http://www.bibliotheekenschede.nl/)
o! Nedap apparatuur, Aturis (System
Integrator)
o! Contactpersoon:

Gebruikstest

Definitief concept

Aanbevelingen

(UI & UX)

Handheld hardware

( 12 )

2.1 Algemeen
1.! Hoeveel medewerkers werken er ongeveer bij
deze bibliotheek?
2.! Hoeveel leden heeft deze bibliotheek?
3.! Hoe groot is de collectie van deze bibliotheek?
2
(in aantal boeken en m )
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig
4.! Hoelang gebruiken jullie al RFID binnen jullie
bibliotheek? (Geen EM!)
5.! Welke distributeur (System Integrator) hebben
jullie voor de RFID-producten?
a.! Waarom is er voor dit bedrijf gekozen?
6.! Welke RFID-producten hebben jullie toegepast
binnen de bibliotheek? (ook in kwantiteit)
a.! Anti-diefstal detectiepoortje(s)
b.! Zelf service station(s)
c.! Medewerkers station(s)
d.! Sorteer machine(s)
e.! Inlever stations (buiten)
7.! Wat zijn drukke punten in de bibliotheek, waar
veel mensen passeren / zich verzamelen?
(zogenaamde ‘choke points’)
8.! Hoe ziet u de bibliotheek voor zich in 2025, en in
welke mate technologie?
2.2 Taken medewerkers
1.! Wat zijn de taken van een ‘normale’ medewerker?
Bijvoorbeeld; helpen van personen, zoeken van
boeken et cetera.
2.! Welke taak neemt het meeste tijd in beslag?
3.! Welke taak heeft de meeste prioriteit?

Zijn er repeterende taken die door een
medewerker gedaan moet worden, die liever
geautomatiseerd wordt gezien?

2.3 Functionaliteit producten
Opmerking: Mocht een van de producten niet aanwezig zijn,
sla dan de desbetreffende vragen over die in relatie staan met
het product. Vraag in een dergelijke situatie dan wel waarom
de overweging is genomen om het product niet aan te kopen.
2.3.1 Anti-diefstal detectiepoortje(s)
1.! Hoeveel detectiepoortje(s) zijn er aanwezig in de
bibliotheek?
a.! Locatie
b.! Type (enkele loop / dubbele loop)
2.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
3.! Wat is de afstand tussen de poortjes? (Evt. zelf
opmeten)
4.! Hoeveel bezoekers zijn er per dag in de
bibliotheek?
5.! In welke frequentie wordt er iets ‘gestolen’ in de
bibliotheek, als in; hoe vaak gaan de poortjes af?
a.! Hoe vaak gebeurt dit (relatief gezien)
terecht?
b.! Hoe vaak gebeurt dit (relatief gezien)
onterecht, bijvoorbeeld doordat
mensen te dicht bij de poortjes lopen?
6.! Bent u tevreden met het product? Of ziet u nog
verbeterpunten?
a.! Performance
b.! Uiterlijk (design)
c.! Usabillity
7.! Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?
2.3.2 Zelf-service station(s)
1.! Hoeveel zelf-service station(s) zijn er aanwezig in
de bibliotheek?
a.! Locatie
b.! Type (losse unit, geïntegreerd met
eigen meubilair)
2.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
3.! Zijn er slijtage plekken rondom de readermodule?
4.! Worden er frequent vragen gesteld over de
werking van het station?
a.! Worden items wel eens gestapeld
gescand?
5.! Zijn er problemen met het herkennen van items?
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig (magazines bijv.)
6.! Wordt er gebruik gemaakt van ‘boosters’ op de
CD’s / DVD’s? 
(Dit is een extra RFID label in de casing van de
CD/DVD)
7.! Zijn er overige problemen met het station?
a.! Herkennen van boeken in de
omgeving?
b.! Met de uitgifte van account bon?
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Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?

2.3.3 Medewerker station(s)
1.! Hoeveel medewerker station(s) zijn er aanwezig
in de bibliotheek?
2.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
3.! Zijn er problemen met het herkennen van items?
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig (magazines bijv.)
4.! Bent u tevreden met het product? Of ziet u nog
verbeterpunten?
a.! Performance
b.! Uiterlijk (design)
c.! Usabillity
5.! Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?
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2.3.4 Sorteer machine(s)
1.! Hoeveel ziet de sorteermachine eruit?
a.! Aantal splitsingen
i.! Hoe wordt er gesplitst? Per
afdeling, soort of genre?
b.! Aangesloten op een inleverpunt in het
interieur en/of exterieur van de
bibliotheek?
2.! Hoe verloopt de verdere distributie van boeken
in de bibliotheek?
a.! Terugplaatsing van boeken in de
rekken/kasten
b.! Klaar maken van reserveringen (intern
of extern naar andere bibliotheken).
3.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
4.! Zijn er problemen met het herkennen van items?
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig (magazines bijv.)
5.! Bent u tevreden met het product? Of ziet u nog
verbeterpunten?
a.! Performance
b.! Uiterlijk (design)
c.! Usabillity
6.! Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?

94

2.3.5 Inleverstation(s) (buiten)
1.! Hoeveel inleverstations zijn er aanwezig in het
exterieur van de bibliotheek?
2.! Is het inleverstation 24/7 toegankelijk?
3.! Waren er bepaalde factoren van belang om het
product op de desbetreffende locatie te
plaatsen? Voorbeelden van factoren;
toegankelijkheid, mogelijkheid tot aansluiting
sorteerder.
4.! Zijn er problemen met het product?
a.! Is er wel eens sprake geweest van
oneigenlijk gebruik? Bijvoorbeeld er
wordt vuurwerk in het inleverstation
gegooid? (extreem voorbeeld)

5.!

6.!

Bent u tevreden met het product? Of ziet u nog
verbeterpunten?
a.! Performance
b.! Uiterlijk (design)
c.! Usabillity
Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?

2.4 Overige vragen
1.! Zijn er nog andere RFID-producten aanwezig in
de bibliotheek?
2.! Als er onderhoud gepleegd wordt aan de eerder
genoemde producten, welk onderdeel is dan het
meest onderhoudsgevoelig?
3.! Is er interesse voor ‘Intelligent Shelfing”, voor
bijvoorbeeld inname van boeken?
4.! Wat zijn de meest voorkomende schades aan
items (boeken, DVD’s / CD’s, magazines)?
5.! Wat is de frequentie waarin RFID-labels
vervangen moeten worden?
a.! Wat is hiervan de reden? Is de label
beschadigd door:
i.! Waterschade
ii.! Verbuigingen
iii.! Elektrische overlading
6.! Zijn er nog problemen / situaties die er spelen in
deze bibliotheek die jullie opgelost willen zien, in
relatie met de mogelijkheden die RFID biedt?
Bijvoorbeeld; het zoeken van een specifiek boek in
de bibliotheek.
3. Verwerking resultaten
De resultaten zullen uitgewerkt worden in een tekstueel
verslag, ingaand op de algemene cijfers (leden aantal,
grootte bibliotheek etc.) en op de specifieke product
vragen. Daarbij zal er een vergelijking worden gemaakt
tussen de verschillende bibliotheken om mogelijk
structurele problemen (dan wel positieve aspecten) aan het
licht te brengen bij het gebruik van een HF RFID systeem.
Ook zal duidelijk worden wat de focuspunten zijn m.b.t.
taken van medewerkers. Dit om wellicht in het tweede deel
van de bachelor opdracht als input te gebruiken voor het
ontwerp van een nieuw product.
Daarnaast kan de output van de interviews eventueel
gebruikt worden voor het opstellen van persona’s en
gebruikscenario’s voor het ontwerptraject.

Interview bibliotheek Enschede
1 9 -0 5 -2 0 1 5
Gert Scheutema – Back-officemanager Bibliotheek
Enschede
De openbare bibliotheek Enschede is een bibliotheek
met ongeveer 35.000 leden en een collectie van
ongeveer 250.000 items, bestaande uit
boeken/CD/DVD/Magazines. Daarnaast is het de centrale
bibliotheek voor de regio en levert het ook aan de
kleinere omliggende bibliotheken in de wijken en
dorpen. Binnen de vestiging zijn er 25 man personeel
actief om de bibliotheek draaiende houden. Hierbij gaat
het om personen die op de loonlijst staan, maar voor het
merendeel vrijwilligers. Per dag zijn er gemiddeld
ongeveer 1000 bezoekers die gebruik maken van de
faciliteiten van de bibliotheek.
Implementatie RFID
Rond 2003/2004 is de bibliotheek over gegaan naar
RFID-technologie in plaats van het gebruik van barcodes.
De RFID-producten die gebruikt worden bevatten
technologie van Nedap. Deze zijn geïntegreerd in de
productoplossingen van Aturis, een System Integrator
partner van Nedap. Het aanbestedingstraject is niet
verlopen via een (technische) intermediair, zoals wel
gebruikelijk is bij grote systeem investeringen. Dit omdat
de benodigde technische kennis bij de bibliotheek zelf in
huis is/was. De belangrijkste reden(en) om voor Aturis, en
dus Nedap, te kiezen was het feit dat het kostentechnisch
gunstig was en de presentatie van de producten erg
gelikt is vanuit Aturis. Uit eindelijk draait het volgens de
woordvoerder namelijk op functionaliteit en vormgeving
van het product.
Zelf-servicestations
De bibliotheek heeft drie zelf-servicestations tot haar
beschikking voor de uitnamen en verlenging van
bibliotheek items. Deze zijn gesitueerd in de buurt van de
uitgang van de bibliotheek. De drie zelf-servicestations
zijn allen drie geïntegreerd in een meubel, die
onderhevig is aan veel slijtage door het schuiven van de
materialen over de tafel. Tijdens het gebruik van het
product zijn er in het verleden problemen geweest met
het lezen van de ledenpassen. Hiervoor heeft de
bibliotheek zelf een aanpassing gemaakt zodat de
ledenpas-scanner (voor barcodes) beter opereert en altijd
correct scant. Naast barcodes maken ze ook gebruik van
RFID-chips in de ledenpassen. Dit brede scala aan passen
komt doordat het ook passen van derden ondersteund,
zoals de studentenpassen van Hogeschool Saxion, maar
ook passen van de andere bibliotheken in de regio.
Daarnaast wil het nog weleens voorkomen dat materiaal
niet gelezen wordt doordat RFID-labels beschadigd zijn
door; verbuigingen, beschadiging door water of dat het
label eruit gescheurd is (alleen de label of de gehele
pagina). Wat betreft het registreren van de CD/Dvd’s; de
cases bevatten labels ter registratie. Sommige oudere
materialen bevatten de label op de CD/DVD zelf, in de
vorm van een kleine circulaire label in het
doorschijnende gedeelte van de schijf.
Daarnaast is er nog een softwareprobleem; er is
vertraging in het schrijven naar de beveilignsbit op de
RFID-label. Hierdoor krijgt de gebruiker wel de feedback
dat het boek bijgeschreven is, maar is de beveilignsbit
nog niet bijgewerkt op de label. Consequentie is dat de
beveiliging afgaat.
Distributieproces
Leden kunnen naast boeken direct te lenen uit de

bibliotheek, ook boeken reserveren. Een
bibliotheekmedewerker zorgt ervoor dat er op korte
termijn het/de desbetreffende boek(en) klaar worden
gelegd, met daarin een bonnetje met de gegevens van de
geleende persoon. Deze worden vervolgens klaar gelegd
in de ‘reserveringen’-kast. Dit kost veel (kostbare tijd).
Naast de interne reserveringen, zijn er ook externe
reserveringen. Dit zijn reserveringen van andere
vestigingen in de regio (wijk- en dorpsniveau) en de
bibliotheekbus (deze heeft echter wel grotendeels een
eigen collectie). Ook zijn er veel IBIL-verzoeken, dit zijn
verzoeken van bibliotheken buiten de regio. De externe
uitvoer is ongeveer 30 tot 40 kratten per verzending.
Verzendingen gebeuren twee keer per week. Al deze
boeken moeten handmatig verwerkt worden d.m.v. een
staff-reader. Dit is een procedure die verbetering zou
kunnen opleveren.
Beveiliging
De beveiliging van de materialen geschied via staande
anti-diefstal poortjes. Hierbij wordt gek genoeg gebruik
gemaakt van twee Nedap PG50 poorten en twee TagSys
poorten. Beiden staan ze bij een aparte uitgang van de
bibliotheek. Saillant detail is dat de poorten van Tagsys
niet goed werken, ze detecteren niet goed meer. Op de
vraag of hangende beveiligingspoorten wenselijk zijn (dit
omdat dit vaker terug komt in tenders i.p.v. staande
detectiepoorten). Echter weegt voor de woordvoerder
vooral de sociale druk mee, doordat de poorten zichtbaar
zijn en zeggen “er is beveiliging” zonder per se operatief
te zijn.
Het inleveren van boeken gebeurd via de twee interne
inleverpunten of via de externe “brievenbus” (bevestigd
aan de voorgevel van de bibliotheek). Een veel
voorkomend probleem hierbij is dat er meerdere boeken
worden door de sleuf worden gedaan, waardoor de
boeken wel afgeschreven worden van het account van
het lid, maar dat het laatste boek gesorteerd wordt op het
genre/afdeling van het voorgaande boek. Daardoor zou
een twee kleppen systeem, zoals uitgevoerd in de
bibliotheek van Apeldoorn, de voorkeur hebben en dit
voorkomen.
Toekomstvisie bibliotheek
Op de korte termijn heeft de bibliotheek Enschede te
maken met veel bezuinigingen, opgelegd door de
Gemeente Enschede. Hierdoor moet het innovatief
omgaan met haar bedrijfsvoering. Dit heeft enigszins ook
invloed op de vraag “hoe ziet de bibliotheek er in 2025
uit?”, volgens de woordvoerder. Er wordt het volgende
geconstateerd:
•!
De zelfredzaamheid van de klant in de
bibliotheek moet gemaximaliseerd worden.
•!
Er moet gewerkt worden met vrijwilligers,
zoveel als mogelijk. Want korting op het
personeelsbestand kan niet meer (huidige
positie), vanuit het oogpunt van veiligheid en
ARBO.
•!
Daarnaast is er een afname in materialen
uitleen, en op korte/lange termijn krimp van de
collectie. De afname van uitlening is vooral te
merken rond vakanties. Dit waren oudsher de
periodes waarin veel uitgeleend werd, echter
zijn E-book en tablets grote “concurrenten”.
•!
De bibliotheek zal de komende jaren steeds
meer een sociale en onderwijsfunctie krijgen
(dit heeft het nu ook al). Er is in de afgelopen
twee jaar vooral geïnvesteerd in studieplekken,
lounge hoeken en (verhuurbare) vergaderzalen.
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Investeringen
Op de vraag “Waarop zou er geïnvesteerd moeten
worden op dit moment: op service, op beveiliging of op
inventarisatie” kwam het antwoord dat dit vanuit
kostenbesparing vooral zal zijn op inventarisatie, dan wel
logistiek. In eerste instantie is service naar de klant toe
het allerbelangrijkste, echter is er op dit moment al een
hoge mate van zelfredzaamheid (d.m.v. zelfservicestations en inleverbrievenbussen) dat hierop
alleen marginale winsten te behalen zijn op de korte
termijn. De winst/besparing valt waarschijnlijk het
meeste te behalen op de distributie van en naar de
bibliotheek.
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Interview Bibliotheek Apeldoorn
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2.1 Algemeen
1.! Hoeveel medewerkers werken er ongeveer bij
deze bibliotheek?
Ongeveer rond de 20 – 25 personen, hieronder
vallen ook vrijwilligers / stagelopers.
2.! Hoeveel leden heeft deze bibliotheek?
- (geen antwoord op gekregen) Per
doordeweekse dag komen er ongeveer 800900 bezoekers, in het weekend loopt dit op tot
1400 bezoekers.
3.! Hoe groot is de collectie van deze bibliotheek?
2
(in aantal boeken en m )
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig
De gehele collectie bestaat uit ongeveer
100.000 items. Dit zijn boeken, CD’s, DVD’s en
computerspellen voor gameconsoles zoals de
Xbox.
4.! Hoelang gebruiken jullie al RFID binnen jullie
bibliotheek? (Geen EM!)
5.! Welke distributeur (System Integrator) hebben
jullie voor de RFID-producten?
a.! Waarom is er voor dit bedrijf
gekozen?
Aturis, een SI van Nedap.
6.! Welke RFID-producten hebben jullie toegepast
binnen de bibliotheek? (ook in kwantiteit)
a.! Anti-diefstal detectiepoortje(s) 3x
PGB47 (?) bij de vooringang
b.! Zelf service station(s) 3x, twee op de
begane grond; een in de kinderboek
kelder.
c.! Medewerkers station(s) 3x, een op
elke etage
d.! Sorteer machine(s) 2x bij de
hoofdingang, daarna spreiding tot 9
bakken.
e.! Inlever stations (buiten) Geen
inleverstations buiten.
7.! Wat zijn drukke punten in de bibliotheek, waar
veel mensen passeren / zich verzamelen?
(zogenaamde ‘choke points’)

Choke points bevinden zich bij de ingang van
de bibliotheek (detectiepoortjes én
sorteerstations), daarbij bevindt in de nabijheid
ook de zelfservice stations en service balie
waar veel RFID-verkeer aanwezig is.
2.2 Taken medewerkers
1.! Wat zijn de taken van een ‘normale’
medewerker? Bijvoorbeeld; helpen van
personen, zoeken van boeken et cetera.
Dit is voornamelijk boeken terugzetten die
ingeleverd zijn, personen helpen die een boek
zoeken in de bibliotheek of problemen hebben
met de producten.
2.! Welke taak neemt het meeste tijd in beslag?
Het terugzetten van de boeken vergt de meeste
tijd
3.! Welke taak heeft de meeste prioriteit?
Bibliotheekleden hebben de meeste prioriteit,
hebben ze vragen dan gaat dit voor de overige
werkzaamheden.
4.! Zijn er repeterende taken die door een
medewerker gedaan moet worden, die liever
geautomatiseerd wordt gezien?
Lastig om aan te geven, ik zou het zo niet
weten.
2.3 Functionaliteit producten
Opmerking: Doordat het interview plaats vond op een
zaterdag, wat normaliter de drukste dag van de week is
qua bezoekers, was er slecht beperkte tijd en
mogelijkheid tot het stellen van vragen hierdoor is er een
selectie gemaakt binnen de relevante vragen.
2.3.1 Anti-diefstal detectiepoortje(s)
1.! Hoeveel detectiepoortje(s) zijn er aanwezig in
de bibliotheek? 3
a.! Locatie Ingang van het gebouw
b.! Type (enkele loop / dubbele loop) 3x
PG50, 2x twee loops, 1x enkel loop
2.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
De beveiliging van de items op het stelen
ervan.
3.! Wat is de afstand tussen de poortjes? (Evt. zelf
opmeten)
De afstand is 1.10 tussen de twee poorten.
4.! Hoeveel bezoekers zijn er per dag in de
bibliotheek?
Zoals eerder gesteld is het aantal bezoekers op
een doordeweekse dag rond de 800-900
personen, in het weekend is dit 1400 personen.
5.! In welke frequentie wordt er iets ‘gestolen’ in
de bibliotheek, als in; hoe vaak gaan de
poortjes af?
a.! Hoe vaak gebeurt dit (relatief gezien)
terecht?
b.! Hoe vaak gebeurt dit (relatief gezien)
onterecht, bijvoorbeeld doordat
mensen te dicht bij de poortjes lopen?
Meestal komt het voor dat niet alle
producten goed gescand zijn door de
persoon waardoor de beveiliging niet
af is gezet van het product. Hierdoor
gaat het alarm onterecht af.
6.! Bent u tevreden met het product? Of ziet u nog
verbeterpunten?
a.! Performance
b.! Uiterlijk (design)
c.! Usabillity

7.!

Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?
Observatie opmerking: er is een aparte
constructie waarbij de ingaande stroom
geregeld wordt door een automatische
(eenzijdige) deur, waardoor de er minder
poorten nodig zijn. (zie foto ter verduidelijking)
2.3.2 Zelf-service station(s)
1.! Hoeveel zelf-service station(s) zijn er aanwezig
in de bibliotheek?
a.! Locatie 3x, twee keer op de begaande
grond, 1x in de kinderboek kelder.
b.! Type (losse unit, geïntegreerd met
eigen meubilair) Losse units
geïntegreerd in een eigen meubilair
(zie foto’s).
2.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
Het is belangrijk dat de persoon die gebruik
maakt van de zelfservice station gemakkelijk
zijn/haar boeken kan uitlenen en een bon krijgt
met de titels die zij al in bezit hebben, dit in het
kader van boetes.
3.! Zijn er slijtage plekken rondom de readermodule?
Geen slijtage plekken. Het leesoppervlak is
goed duidelijk op het meubilair. Daarnaast is
het opvallend dat de boeken worden gelegd op
de lichtgevende onderdelen van de zelfservice
desk. Hierdoor volgt het een van rechts naar
links het uitleen protocol door (observatie).
Neerleggen ledenpas, stapelboeken rechts,
boeken scannen, stapelboeken links en
vervolgens bon vanuit links.
4.! Worden er frequent vragen gesteld over de
werking van het station?
a.! Worden items wel eens gestapeld
gescand?
Dit gebeurd echt nooit. Ze wisten zelf
niet dat het mogelijk was (in beperkte
mate). Daarnaast wordt er niet vaak
vragen gesteld over de werking
ervan, wel zijn er meestal
opmerkingen dat boeken niet te
lezen zijn. Bijvoorbeeld als het boek
erg dik is.
5.! Zijn er problemen met het herkennen van
items?
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig (magazines bijv.)
Met het herkennen van items is meestal
een probleem met dikke boeken, heel
soms met CD/DVD’s.
6.! Wordt er gebruik gemaakt van ‘boosters’ op de
CD’s / DVD’s?
(Dit is een extra RFID label in de casing van de
CD/DVD)
Hiervan wordt wel gebruikt gemaakt.
7.! Zijn er overige problemen met het station?
a.! Herkennen van boeken in de
omgeving? b.! Met de uitgifte van account bon? 8.! Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?
Computergames worden handmatig uitgeleend
aan de klantenservice desk, dit vanwege de

kostbaarheid van de games (hoge
aanschafwaarde voor de bibliotheek).
2.3.4 Sorteer machine(s)
1.! Hoeveel ziet de sorteermachine eruit? Zie foto’s
hiervoor, twee ingangen voor items.
a.! Aantal splitsingen
i.! Hoe wordt er gesplitst? Per
afdeling, soort of genre?
Er zijn negen afsplitsingen
gesorteerd op genre (en
dus indirect ook op soort
afdeling).
b.! Aangesloten op een inleverpunt in
het interieur en/of exterieur van de
bibliotheek?
Aangesloten op twee inleverpunten
in het interieur van de bibliotheek.
2.! Wat zijn de eisen die er gesteld worden aan het
station vanuit uw perspectief?
3.! Zijn er problemen met het herkennen van
items?
a.! Boeken
b.! CD’s / DVD’s
c.! Overig (magazines bijv.)
Meestal ligt de vertraging van het
process aan het feit dat er nog
producten in de bibliotheek items
zitten, zoals boekenleggers, geld etc.
Dit wordt naderhand handmatig
uitgezocht door medewerkers.
4.! Hoe verloopt de verdere distributie van boeken
in de bibliotheek?
a.! Terug plaatsing van boeken in de
rekken/kasten
b.! Klaar maken van reserveringen
(intern of extern naar andere
bibliotheken).
Vanuit de sorteerbakken worden ze
op de karren gezet voor het terug
zetten in de kasten in de afdelingen.
Dit is allemaal handwerk.
5.! Bent u tevreden met het product? Of ziet u nog
verbeterpunten?
a.! Performance
b.! Uiterlijk (design)
c.! Usabillity
6.! Heeft u nog overige opmerkingen over dit
product?
Erg tevreden met het product.
2.4 Overige vragen
1.! Zijn er nog andere RFID-producten aanwezig in
de bibliotheek?
Onlangs, donderdag 7 mei zijn er intelligent
shelves geïnstalleerd in de vorm van eilanden
(zie foto’s). Hiermee kunnen de populaire en
nieuwe boeken gemonitord worden in de
bibliotheek.
2.! Als er onderhoud gepleegd wordt aan de eerder
genoemde producten, welk onderdeel is dan het
meest onderhoudsgevoelig?
Geen onderhoud bijna.
3.! Is er interesse voor ‘Intelligent Shelfing”, voor
bijvoorbeeld inname van boeken?
Wordt op de korte termijn dus al toegepast.
Echter wordt dit nog niet gedaan met het
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Op technische gebied ziet de woordvoerder niet veel
drastische veranderingen in “bibliotheek”-technologie.
Het zou volgens hem vooral de verfijning van de
prestaties zijn van de RFID-systemen en ook de routing
van het in- en uitnamen proces voor klanten.
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Interview VU UB (19-05-15)

Jan-Maarten Pauw – Logistiek manager VU UB
De Vrije Universiteit van Amsterdam Universitaire
Bibliotheek (VU UB) heeft ongeveer een collectie
van 2,4 miljoen items. Deze items variëren van
boeken tot CD’s/DVD’s. De collectie bevat
voornamelijk wetenschappelijke literatuur, papers
en naslagwerk van allerhande thematiek.
Ontwikkelingsproces
In 2005 is er de overstap gemaakt naar RFID,
waarvoor er in eerste instantie is gekozen om deels
over te stappen naar HF RFID. Echter was men door
studies toen er vanuit gegaan dat HF niet de
toekomst had en dat UHF meer toegevoegde waarde
zou hebben. Hiervoor zijn ze eerst in zee gegaan met
een bedrijf (de woordvoerder kon niet meer
vertellen welk bedrijf dit was) die op kleine schaal
een pilot heeft gedraaid binnen de bibliotheek, het
bedrijf had tevens ook geen directe affiniteit met
het bibliotheekwezen. Echter waren hiervan de
resultaten teleurstellend; er vond veel interferentie
plaats door metaal en water. In 2007 zijn ze
vervolgens overgestapt d.m.v. een aanbesteding op
de fabrikant Lib-chip die gebruik maakt van 3M
technologie. Voor Lib-chip was dit ook een van de
eerste implementatie(s) van UHF
productoplossingen. De directe reden waarom er
voor UHF gekozen is kon niet verteld worden en is
ook niet tot slecht gedocumenteerd destijds door
het management niveau van de VU UB. Er zijn
indertijd wel beloftes gedaan over de performances
en mogelijkheden op de lange termijn door Lib-chip
naar de VU UB toe, echter zijn deze op dit moment
nog niet gewaarborgd. De woordvoerder wilde niet
vertellen wat deze beloftes zijn/waren wegens
concurrentiebeding. Op dit moment werkt het
systeem correct en naar behoren.
Investering
Op de vraag waarop de VU UB haar winst/besparing
maakt voor een grote investering, zoals UHF RFID,
werd er verwezen op arbeidskosten. Doordat de
studenten/medewerkers zelf de handelingen
uitvoeren voor het in- en uitleveren van boeken is er
meer tijd voor service over. Daarnaast was het een
tegemoetkoming op het gebied van de ARBO-wet.
Voorheen zaten de barcodes in binnenkant van de
omslag van boeken, waardoor deze eerst geopend
moest worden om gescand te kunnen worden.

Hierdoor waren er veel hand- en polsklachten door
veelvuldige belasting. Dit is erg verminderd door de
invoer van (UHF) RFID-productoplossingen.
Distributie
De bibliotheek heeft een grote collectie die verdeelt
is over de bibliotheek ruimte waar
studenten/medewerkers direct toegang tot hebben
en er is een groot magazijn waarin de rest van de
boeken staan gestald. De boeken in de bibliotheek
zelf kunnen gewoon ter plekke geleend worden,
echter de boeken die in het magazijn staan dienen
via een online omgeving gereserveerd te worden.
OP jaar basis zijn dit ongeveer 60.000 aanvragen.
Deze boeken worden dan vervolgens door
medewerkers van het magazijn verzameld en klaar
gelegd voor ontvangst. Nog niet de gehele collectie
in het magazijn is gelabeld met (UHF) RFID labels, dit
betreft voornamelijk de boeken die niet vaak tot
nooit uitgeleend zijn. In een dergelijk geval wordt
het boek geconverteerd van barcode naar een UHF
RFID label door een medewerker ter plekke. Dit
gebeurd met een conversiestation.
De levering aan andere (openbare) bibliotheken is
vrij gering in verhouding met de logistieke stroming
intern. Dit zijn ongeveer 40 / 50 boeken per dag die
geleverd wordt aan andere bibliotheken. De
grootste stroming van boeken gaan van de
bibliotheek collectie in de VU UB < > magazijn, en
van magazijn < > afdelingsbibliotheken. Het
voordeel hiervan is dat er met een enkele reader
veel boeken gelezen kunnen worden die binnen
komen of weggaan uit het magazijn.
Zelf-service stations
De bibliotheek heeft drie zelf-service stations
operationeel die gebruikt kunnen worden door de
studenten/medewerkers. Deze zelf-service stations
staan in een semi-gesloten ruimte van andere
boeken, de stations zelf zijn wel verrijdbaar. Op de
vraag of er vaak cross reading plaats vond of boeken
worden gescand van ander boeken die niet gescand
moeten worden, werd er verteld dat het veld op een
zeer laag vermogen is afgesteld en een
nauwkeurigheid van één boekdikte gehaald kan
worden. Ook is er veel winst behaald in het goed
africhten van het veld door afscherming/shielding.
Daarbij benadrukte hij het voordeel van het lezen
van een stapelboeken met UHF technologie (met
hogere betrouwbaarheid), iets wat niet met een
hogere betrouwbaarheid mogelijk is met HF
technologie. Gereserveerde boeken die uit het
magazijn komen zijn worden al in een eerder
stadium klaar gezet als een student/medewerker
online de reservering heeft geplaatst. CD/DVD’s
kunnen ook gewoon gescand worden bij de zelfservice balie(s), hiervan zijn de casings gelabeld met
UHF-labels, niet de CD/DVD’s zelf. Al merken ze zelf
dat de vraag naar CD/DVD’s vrij gering is de laatste
jaren.
‘Inleverbrievenbussen’
Naast zelf-service stations zijn er ook
inlevermogelijkheden in de VU UB. Hierbij wordt er
ook gewerkt met een ‘brievenbus’ principe. Echter is
er wel een afwerking in de verdere distributie na de
‘brievenbus’. Het boek (of ander bibliotheekitem)
wordt door de brievenbus gegooid en komt
vervolgens terecht in een grote bak. Normaliter zou
er bij een Nedap systeem een distributieband
gekoppeld zijn aan de brievenbus, voor verdere
verdeling. Echter schijnt de hoeveelheid items dat
geleend wordt door studenten/medewerkers vrij
laag liggen. En mede doordat er meerdere
inleverpunten zijn (ook in kleinere

afdelingsbibliotheken van de VU), zou een
investering in distributiebanden een kleine
toegevoegde waarde zijn en dus te kostbaar zijn.
Anti-diefstal
Voor anti-diefstal beveiliging zijn er hangende
detectie readers aanwezig in de UB en op de
kleinere afdelingen staande detectiepoorten. Er is
gekozen voor hangende detectie, omdat dit het
open karakter van de UB benadrukt. Daarnaast zou
er weinig tot geen problemen zijn met de werking
hiervan, ook niet met de aanwezigheid van
waterleidingen/sprinkler installaties. Echter zijn er
enkele boeken waarvan de kaften metaal bevatten
(zeer oude exclusieve boeken), dit zijn de enige
boeken die voor problemen zorgen bij de
identificatie door de detectie readers, maar ook bij
de ander UHF-productoplossingen in de UB.
Daarnaast is er nog de vraag gesteld wat de invloed
van water / metaal is op de UHF omgeving en hoe de
woordvoerder het ervaart. Hierbij haalde hij het
argument aan van de invloed van mensen op het
zelf-service systeem (eerder genoemd argument
hierboven), maar ook dat het systeem prima werkt
met de metalen kasten waarin de boeken gestald
staan in de bibliotheek en hier geen probleem mee
is.
Intelligent shelfing
Op de vraag of intelligent shelfing een toegevoegde
waarde zou zijn voor een UB (in zijn algemeen),
antwoorde hij dat het alleen nuttig kan zijn als het
op een grotere schaal toegepast kan worden. En dan
op het niveau van boeken plank. Echter is door de
huidige techniekkosten de investering zeer groot en
hierdoor geen optie. Hij kan zich wel voorstellen dat
het goed zal werken voor reserveringen of een
‘thema’ kast, zoals nieuwe literatuur.
Overig
Daarnaast werd er ook verwezen naar een diepte
interview van logistiek.nl over de UHF
implementatie:
http://www.logistiek.nl/warehousing/artikel/2009/
12/uhf-stroomlijnt-uitleen-van-14-miljoen-boeken10123271

Gesprek Rien (AutoCheck)
AutoCheck is een bedrijf voortkomend uit CheckPoint (nu
vooral bekend als de retail concurrent van Nedap). Het
bedrijf bestaat nu 18 jaar en is actief op de Nederlandse
en Belgische afzetmarkt voor bibliotheek (HF) RFIDtoepassingen.
Algemene vragen
1.! Waarom hebben jullie Nedap als partner
gekozen en geen branchegenoot?
In vergelijking met FEIG of 3M biedt Nedap, naast
een volledige range aan producten, ook SLA’s
(Service Level Agreement). Met deze SLA’s ligt de
service aan bibliotheek producten bij CheckPoint en
daar valt natuurlijk extra toegevoegde waarde te
halen. Echter sinds kort levert Nedap alleen kleine
sorteerders en niet de grote. Dit vanwege de grote
hoeveelheid expertise (en projectwerk-gehalte) die
er bij komt kijken, de levering was voorheen door
Trion AG.
2.! Waar zijn jullie actief? Vooral de Nederlandse /
Belgische markt?
Dit is inderdaad vooral de Nederlandse en Belgische
markt. De Nederlandse markt is vrijwel verzadigd in

HF RFID technologie. De Belgische markt loopt nog
achter doordat er geen centraal gestuurde
verplichtingen waren. Vanaf de bibliotheekwet, die
grote steden verplichtte een bibliotheek te hebben,
is er meer animo voor RFID. Nu wordt er met name
vooral gebruik gemaakt van EM-beveiliging.
Daarnaast merk je een verschil in vraag in integratie
van de systemen. In Nederland zijn er meerdere
partijen betrokken bij de aanbesteding
(Gemeente/Overheid/Bibliotheek), in België is dit
meer vanuit marktwerking. Je ziet dat daar de
producten ook vaker worden geïntegreerd in
bestaand meubilair ter kostenoverweging. Terwijl in
Nederland er meer gekozen wordt voor totaal
oplossingen qua meubilair.
Nederland: Voor Nederland zetten we op dit
moment vooral in op revisiewerk. Dit is meestal
vernieuwing door de beperking in ruimte of
manuren. Door slimme oplossingen kan er
efficiëntie gerealiseerd worden. Hierbij is vooral de
SLA van toepassing.
3.! Wat is het gemiddelde investeringsbudget dat
bij een tender beschikbaar is?
a.! Verschilt dit bij een nieuw op te
richten / vernieuwing van het
systeem in bibliotheken?
Het gemiddelde investeringsbudget dat bij een
tender komt kijken is erg verschillend, dit heeft te
maken met de grootte, hoeveelheid apperatuur en
het niveau van service. Varieërend van 50.000 tot
1.500.000.
4.! Waarom willen bibliotheken UHF RFID? Is dit uit
onvrede vanuit HF RFID?
a.! Zijn er bepaalde factoren die hier van
belang zijn? (VB: goedkoper,
beveiliging etc.)
b.! Wat is de verwachte extra
functionaliteit door UHF?
c.! Is de markt in Nederland / België door
stimulans vanuit de overheid?
Door sommige bedrijven of lezingen wordt UHF
gepromoot als dé nieuwe technologie voor
bibliotheek toepassingen, dus vooral wordt dit door
de grote bedrijven gehyped. Als er gekeken wordt
naar het aantal tenders met UHF is dit vrij beperkt in
Europa, maar wel iets om in de gaten te houden. De
ervaring vanuit AutoCheck is dat UHF systemen nog
niet geheel goed werken en nog verbetering nodig
heeft. TagSys maakt bijvoorbeeld al gebruik van UHF
systemen. Daarbij gebruik voor een ferriet laag >
shielding. (Zie foto op iPhone)
5.! Wat is volgens AutoCheck de mogelijke
toegevoegde waarde van UHF, dan wel een
toepassing hiervoor? (detectie, inventarisatie
etc.)
De toegevoegde waarde van UHF ligt waarschijnlijk
vooral in inventarisatie en logistiek. Met HF RFID kan
maar een beperkte aantal boeken gestapeld gescand
worden, het liefst 1-voor-1. UHF heeft een groot
voordeel voor het scannen van meerdere items
bijvoorbeeld in kratten. Dit is bijvoorbeeld handig
wanneer er veel boeken uitgewisseld wordt tussen
vestigingen en er dus snel meerdere boeken/items
gescand moeten worden. Zo kan bij binnenkomst
gelijk de gehele collectie meegenomen worden.
Daarnaast is het handig voor de inventarisatie in
bibliotheken zelf. Op dit moment wordt er gebruik
gemaakt van de handreader voor scannen van de
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‘reserveringen’ schap, dus dat zou nog een
verbeterslag kunnen zijn.
Wat zijn de meest voorkomende schades aan
items (boeken, DVD’s / CD’s, magazines)?
Ezelsoren is de meest vookomende.
Wat is de frequentie waarin RFID-labels
vervangen moeten worden?
a.! Wat is hiervan de reden? Is de label
beschadigd door:
i.! Waterschade
ii.! Verbuigingen
iii.! Elektrische overlading
Zijn er nog problemen / situaties die er spelen
in deze bibliotheek die jullie opgelost willen
zien, in relatie met de mogelijkheden die RFID
biedt? Bijvoorbeeld; het zoeken van een
specifiek boek in de bibliotheek.
Het snel zoeken van boeken is inderdaad een
mogelijke verbetering, al is het al gedeeltelijk
opgelost voor de populaire / nieuwe boeken.
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Op dit moment is er vooral veel malaise in de
bibliotheek door bezuinigingen vanuit de overheid.
Je ziet daarbij vooral hernieuwingstrajecten. Op de
lange termijn zal het portfolio niet veel veranderen,
echter zal er waarschijnlijk wel de overstap van HF >
UHF gemaakt zijn. Waarschijnlijk zal het aandeel van
SLA’s wel omhoog gaan en hier met name de
toegevoegde waarde liggen.
Aanbestedingen
1.! Hoe verloopt het tenderproces? (Bibliotheek >
Intermediair > AutoCheck?)
a.! Is er ook concurrentie tussen
partners bij tenders van Nedap of is
dit netjes per gebied afgedekt?
b.! Zijn er aspecten die het
aanbestedingsproces kunnen
versnellen en die door jullie zelf
beïnvloedbaar zijn? (Onderhandse
toezeggingen op bepaalde
(product)onderdelen?)
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Het tenderproces loopt inderdaad via intermediairs,
dit omdat de bibliotheken meestal zelf niet
afdoende technische achtergrond hebben om een
juiste afweging te maken op (technische) aspecten.
Het versnellen van het keuze proces kan niet echt, er
kan wel gelobbyd worden met kortingen en
extraatjes buitenom de tender-procedure.
2.! Gaat het altijd om de aankoop van producten
of is er ook een lease mogelijkheid voor een
RFID systeem?
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Dit is een van de zaken die AutoCheck al voor een
langere tijd aan de man probeert te krijgen, echter
willen (Nederlandse/Belgische bibliotheken) hier
niet aan. Dit komt doordat er bij het leasen van
producten er een rentetarief verwerkt is die
negatiever uitvalt dan de lening die bij de gemeente
gemaakt kan worden. In eerste instantie probeert
een bibliotheek namelijk zelf uit eigen activa de
investering te maken, zo niet dan wordt er een
(eenmalige) renteloze lening aangegaan met de
gemeente. Hier kan een lease contract natuurlijk
niet tegen op. Kortom het is voor bibliotheken
enigszins een ‘eng’ iets om een lease contract aan te
gaan, doordat ze afhankelijk zijn van de gemeente
voor de subsidiëring. Dit geldt met name ook voor
kleinere bibliotheken, deze gaan gemakkelijker naar
een gemeente voor financiering.
3.! Zijn er aspecten die recent meer gevraagd
wordt in een tender, maar niet geleverd kan
worden door AutoCheck? (UHF technologie
buiten beschouwing gelaten)
a.! Zijn dit aspecten waar Nedap op in
zou kunnen springen?
Nedap levert geen financiële technologie
toepassingen, voor het betalen van boetes op

bibliotheek items. Hier is meestal wel vraag naar dus
daar valt enigszins het portfolio van Nedap wel aan
te passen.
4.! Wat zijn aspecten van een tender waarin jullie
geïnteresseerd zijn, kortom wat is de
toegevoegde waarde voor jullie als AutoCheck
zijnde? (mogelijkheid tot meer opdrachten,
service overeenkomst?)
5.!

Stel je krijgt een UHF aanbesteding als deze;
welk bedrijf wint dan meestal de aanbesteding,
FEIG? Of gaat het hier dan meestal om een
niche / kleine speler op de markt?

Voor als nu is dat 3M, maar de werking van deze
systemen is discutabel.
6.! Klopt het dat handhelds niet vaak gevraagd
wordt in aanbestedingen? Is hiervoor een
reden, dan wel een andere oplossing is beter?
Handhelds worden juist wel gevraagd, en heeft voor
AutoCheck juist gezorgd voor het binnen halen van
Europese aanbestedingen. In de tien jaar dat de
handheld geleverd kon worden zijn er 50 stuks
gevonden. Het is een van de apparaten die een
snelle ROI heeft. Bij een case moesten er per jaar
zo’n 40.000 items gescand worden (1x een sessie
van 40 uur). Met deze sessie worden afschrijvingen
gevonden, vermiste boeken geïnventariseerd, maar
ook boeken op de juiste plaats terug gezet.
Daarnaast is het handig voor het gebruik wanneer
boeken verstuurd worden naar andere vestiging(en).
Specifieke tender vragen n.a.v. tender Karel de Grote
Hogeschool
1.! In de vestiging Zuid willen ze geen
detectiepoortjes, is dit vanwege het feit dat er
sprake is van een universiteitsbibliotheek
(soort doelgroep) of omdat dit storend is? Is dit
een trend die vaker terug komt?
Dit is vooral voor het beeld, men wil een open karakter
voor de ruimte waarin er minimaal belemmering van het
beeld is, maar de detectie wel optimaal is in het gebruik.
Installatie / service van producten
1.! Wat zijn omgevingsaspecten waar je op let bij
de implementatie van Nedap producten in het
meubilair? (Zelfservice station /
sorteermachine)
a.! Materiaal gebruik
b.! Plaatsing in het meubilair
2.! Welke (fysieke) omgevingsfactoren zijn van
belang bij de plaatsing van de volgende
producten:
a.! Detectiepoorten
b.! Sorteersysteem
c.! Intelligent Shelves
d.! Zelfservice systeem
3.! Zijn er 3rd party systemen die moeten
communiceren met RFID-systemen, waar
rekening gehouden mee moet worden? Of is er
meestal een totaal systeem levering? (bijv.
beveiligingscamera’s, kluisjes etc.)
Overige vragen
1.! Lopen er experimenten / proof of concepts bij
AutoCheck op het gebied van RFID op dit
moment?
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collectie op verkeerd staande boeken, missende
boeken en het scannen van reserveringen. Een
gehele inventarisatie van een bibliotheek kost zo’n
40 uur, wanneer dit met UHF gedaan kan worden
levert dit natuurlijk een aanzienlijke snelheid op >
Tijd is geld.
6.! Hoe ziet Autocheck de afzetmarkt van
bibliotheken in 2025, qua
technologie/producten? En hoe wil het hierop
de korte / lange termijn inspelen?
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F. UHF- / HF RFID-label test

≥ 2015

•

Readers:
•

•

2016 - 2019

● Internet of Things (IoT)

● Big Data is bepalend

● Verbeterd geheugen en veldgevoeligheid

● Verbeterde interoperabiliteit

● Collaboratieve RFID-labels

● Sectorspeciﬁeke RFID-standaarden

● On-chip antennes

● Gebruik van Energy-harvesting

● Prijsval van RFID-labels en apperatuur

● Centralisatie van collecties

● Verdwijnen van cd’s en dvd’s

tussen bibliotheken

● Grote toename transport

andere openbare voorzieningen

● Richten op integratie integratie van

● Kleinere en goedkopere RFID-labels en

apparatuur

● Verbeterde energie-management

● Grotendeels duplicaat collectie

● Reserveringen voor leden grootste

aandeel in logistieke bewegingen

● (Multi)functionaliteit:

Studieplekken en vergaderzalen

● Verbetering HF-portfolio

● Uitbereiding met UHF-portfolio

● Verbeteren internationaal netwerk

● Investeren op UHF-kennis in marktgroep

● Complementeren van HF-portfolio

● Meer samenwerking met Nedap Retail

beveiligingstechnieken

● Ontwikkeling van betere

UHF RFID-producten

● Keuze maken voor ‘directe overname’

Opstellingsonderdelen

•

2020 ≤

● RFID verwerkt in het menselijk lichaam

● Printbare chipless RFID-labels

● Nano-powerd processing units

● Bio-degradable RFID-labels

RFID-apparatuur

● Draadloze energie voor

fysieke collectie minimaal

● Grotendeels digitale collectie,

digitalisering samenleving

● Daling van transport door volledige

informatiespecialisten

● Bibliotheekmedewerkers zijn alleen

● Discontinueren HF-portfolio

● Investeren in diensten en services

● R&D vooral op software-gebied

in 2-3 producten

● All-in-one solution bieden

•

!D POS reader (UHF)
Instellingen: variabel vermogen, max. 		
1,259 W (31 dBm)

•

Prox Reader (HF)

•

Instellingen: 1W vermogen

4 aantal boeken:
•

B2B3 – ‘Vakantie in Venetië’,
230 pagina’s

•

B2B2 – ‘Van een eiland kun je niet
vluchten’, 222 pagina’s

•

B2B1 – ‘Waar leeuwen sterven’,
152 pagina’s

•

B2B0 – ‘De wildernis in’, 284 pagina’s

Variabelen:
•

Afstand t.o.v. reader

•

Tag locaties
•

Kaft-voor UHF, Kaft-achter HF

•

Kaft-achter UHF, kaft-achter HF
(bij elkaar)

•

Boekoriëntatie

•

Parallel

•

Orthogonaal

•

Vermogen (alleen UHF)

Software:
!D Reader tool (Nedap N.V.) v.1.5.2
voor Windows

Opstelling test
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Het label zal parallel en orthogonaal in een boek
getest worden (oranje), langs een meetlat van max. 50
cm (grijs) richting de reader (zwart). De RFID-reader zal
een UHF of HF variant zijn. Om de invloed de labels op
beide RFID-systemen te kunnen meten.

Doelen van de test
•

Vast kunnen stellen of detectie mogelijk
is wanneer er een HF- en UHF RFID-label 		
geplaatst wordt in een boek.

•

Vast kunnen stellen of detectie mogelijk 		
is van HF- en UHF RFID-labels bij parallelle
en orthogonale verplaatsing naar een RFID-		
reader (op corresponderende frequentie).

•

Vast kunnen stellen vanaf welke afstand tot
een UHF RFID-reader een stapel boeken met 		
UHF- en HF RFID-labels gedetecteerd wordt.

•

Vast kunnen stellen of een stapel boeken met
HF- en UHF RFID-labels volledig gedetecteerd
kan worden door UHF RFID-label.

Protocol
Opmerkingen:
•

Elke meting wordt drie keer uitgevoerd
vanwege mogelijke variantie in de metingen.

•

Voor de metingen wordt telkens het zelfde
boek gebruikt, ‘B2B3 – ‘Vakantie in Venetië’, 		
om consistentie te kunnen waarborgen.
Uitzondering hierop is de test waarbij er een
stapel boeken gebruikt wordt. Hiervoor
worden alle boeken gebruikt die omschreven
staat in de paragraaf ‘opstelling’.

1.

Controle labels (zonder boek) gebruiken om
referentie te maken. Dit zal gebeuren met
een UHF én HF RFID-label.

2.

De detectie afstanden van het UHF RFIDlabel gebruiken voor het inschatten van
gunstige vermogens voor vervolg testen.

3.

UHF label in de achterkaft plaatsen van een
boek, zonder HF label en deze parallel naar
de UHF RFID-reader bewegen. Vervolgens
de afstand van detectie registeren. Dit ook
doen voor HF label in de achterkaft zonder
UHF label met een HF-reader.

4.

UHF RFID-label in de achterkaft plaatsen
van en boek, zonder HF RFID-label en deze
orthogonaal naar de UHF RFID-reader
bewegen. Vervolgens de afstand van
detectie registreren. Dit ook doen voor het
HF RFID-label in de achterkaft zonder UHF
RFID-label met een HF RFID-reader.
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E. Roadmap (tekstueel)
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6.

7.

8.

UHF RFID-label in de voorkaft, HF RFID-label
in de achterkaft plaatsen en deze parallel
naar de UHF RFID-reader bewegen. Dit ook
uitvoeren met een HF RFID-reader.
UHF én HF RFID-label in de achterkaft
plaatsen en deze parallel naar de UHF RFIDreader bewegen. Dit ook uitvoeren met een
HF RFID-reader.
Een stapel van vier boeken (gestapeld,
parallel aan het RFID-reader RF-veld) in de
omgeving van de reader plaatsen en deze
horizontaal verplaatsen richting UHF RFIDreader. Afstand noteren wanneer boeken
gedetecteerd worden. Dit om ongewenste
omgevingsdetectie te meten. (Nabootsing
zelf-servicestation scenario)
Een stapel van vier boeken (gestapeld,
parallel aan het RFID-reader RF-veld)
in de richting van het UHF RFID-reader
verplaatsen. Volgorde van de boekdetectie
en/of niet-detectie registreren.

Resultaten
De resultaten zijn te vinden in de tabellen hiernaast
Conclusies
•

Het plaatsen van een UHF- en HF RFID-label in
een boek;
•

•

•

•
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•
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geeft geen verminderde detectie van de
HF RFID-label door een HF RFID-reader,
ten opzichte van het alleen plaatsen van
een HF RFID-label in een boek.
geeft een verminderde detectie
(± 10 cm) van een UHF RFID-label door
een UHF RFID-reader, ten opzichte van
het alleen plaatsen van een UHF RFID-		
label in een boek. Echter wordt het boek
wel gedetecteerd.

UHF- en HF RFID-labels worden niet 		
gedetecteerd wanneer deze orthogonaal 		
voortbeweegt richting het RF-veld van de
RFID-reader.
De boeken die UHF- en HF RFID-labels
bevatten en gestapeld zijn kunnen
gedetecteerd worden door een UHF RFIDreader.
Boeken kunnen tot een afstand van 10 cm
naast het RF-veld van een UHF RFID-reader
geplaatst worden zonder gedetecteerd
te worden. Hierdoor zou een zelfservicestation toepassing mogelijk worden
met UHF RFID-techniek.

Algemene opmerking:
Ak = Achterkant kaft
Vk = Voorkant kaft

Boek B3 - Ak: HF Ak: UHF - parallel
Afstand (cm)

Controle tag (Parallel)
Afstanden in (cm)
Vermogen
(dBM)

1

30,0

>> 100

20,0

> 100

2

3

15,0

75

60

65

10,0

33

32

30

5,0

17

19

17

2,5

10

10

9

1,0

7

11

5

Opmerking:
Boek vert. of horiz. (parallel) maakt niet uit		
Boek B3 - Ak: UHF - parallel
Afstand (cm)
Vermogen
(dBM)

1

2

3

15,0

36

37

34

10,0

18

20

19

5,0

8

7

5

2,5

x

1

x

1,0

x

x

x

Boek B3 - Ak: HF Vk: UHF - parallel

Vermogen
(dBM)

1

2

3

15,0

30

31

30

10,0

12

11

10

5,0

x

x

x

2,5

x

x

x

1,0

x

x

x

Boek B3 - Ak: UHF - orthogonaal
Afstand (cm)
Vermogen
(dBM)

1

2

3

15,0

x

x

x

10,0

x

x

x

5,0

x

x

x

2,5

x

x

x

1,0

x

x

x

Volgorde van herkenning bij
stapelverwerking
Stapel boeken (B3, B2, B1, B0)
1

2

3

4

Geen HF

B3

B2

B0

B1

Geen HF

B3

B2

B1

B0

Wel HF

B1

B3

B2

B0

Volgorde van herkenning ->
Opmerking: HF-label zit hier op de achterkaft en het
UHF-label zit op de achterkaft			

Afstand (cm)
Vermogen
(dBM)

1

2

3

15,0

21

10,0

9

20
9

20
9

5,0

x

x

x

2,5

x

x

x

1,0

x

x

x

Opmerking:
20 - 30 dBM geeft ook geen respons		
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G. Return of Investment

H. Brochure Nedap !D Hand / Store !D

Kosten
p/q

q

pxq

UHF RFID-labels

€ 0,10

200000

€ 20.000,00

Handheld readers

€ 2.500,00

2

€ 5.000,00

RFID-gates (logistieke ingang)

€ 3.000,00

2

€ 6.000,00

Ondersteuningssoftware

€ 1.500,00

1

€ 1.500,00

Installatie (arbeid)

€ 50,00

18

€ 900,00
Totaal kosten:

€ 33.400,00

Baten
p/q

q

pxq

Inventarisatie collectie 1)

€ 25,00

80

€ 2.000,00

Logistiek uit-/ingaande orders 2)

€ 25,00

600

€ 15.000,00

€ 25,00

120

€ 3.000,00

Zoeken van boeken

3)

Totaal jaarlijkse baten:

€ 33.400,00
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Annotaties:
1) Twee keer per jaar inventarisatie á 40 uur (Bron; interview AutoCheck Systems)
2) 5 uur per week besparing, 48 weken open (verwachting 100 kratten * 30 boeken= 3000 boeken -> 0,25 min per boek-> 12,5 uur)
   zowel HF en UHF in geconditioneerde ruimtes.
3) 2,5 uur per week besparing, 48 weken open
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Stappen
proceduren

Bevestiging

Lokalizeren
met handheld

!D Hand

Overzicht gescand

NFC

Boek uitnemen

Item info

Invoer
variabele

Inventarisatie

Instructie
Verbinden

Met
handheld

Meer
converteren

Gegevens
invoeren

Hoofdmenu

Koppelen
bestaand

Stoppen
converteren

Overzicht
Gescande gebieden
&
Zoek handheld

Scan boek
barcode/RFID

Scan
RFID-label

Overzicht
!D Hands

Instructie
Verbinden

Connect
!D Hand

Contactgegevens
Openingstijden

Instructie
Verbinden

Uitloggen

Uitloggen

Weergave

Input vereist

Weergave

Input vereist

Bibliotheek
informatie

Connect
!D Hand

Conversie
RFID

Zonder
handheld

Item info

Aanbevolen
voor lid

I.i

Autorisatie

Item info

Item info

Introductie
scherm

Nieuwe
aanwinsten

Hoofdmenu

Zonder
handheld

Top
Boeken

Instructie
Verbinden

Met
handheld

Leden applicatie

Zoek een boek

Stappen
proceduren

Bevestiging

Lokalizeren
met handheld

!D Hand

Overzicht gescand

Items thuis
Boetes / te laat
Reserveringen

Invoer
variabele

Boek uitlenen

Item info

Boek beheer
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Autorisatie

Introductie
scherm

I.i

Zoek een boek
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I. Applicatie structuren
Medewerkers applicatie

113

114

J.i

Concept Balk

J.ii

Concept Pop-up

J.iii Concept Side

J.iv Verdere uitwerking Concept Balk (item scherm)
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J. Wireframe concepten
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K. Screenshots BiblioFlex-applicatie

116

Laadscherm, introscherm en inloggen

K.ii Bluetooth-verbind instructie en hoofdmenu
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K.i

117
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K.iv Item schermen
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K.iii Zoekscherm geavanceerd / zoekbalk

119

120

K.vii Item lokaliseren, bibliotheek infomratie en boeken lenen
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K.vi Mijn boeken
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L. Gebruikstest BiblioFlex
Opzet

Om de applicatie te testen op interactie, op het gebied
van user interface (UI) en user experience (UX), is
er een gebruikstest opgesteld. Als basis voor deze
gebruikstest is het eerste interactieve prototype van
de applicatie gebruikt, in combinatie met de handheld.

Doel
Het inzicht verkrijgen in de duidelijkheid en
consistentie van de applicatiestructuur, de animaties
en gebruikte iconen. Alsmede de duidelijkheid bij de
interactie met de handheld en de applicatie.

Zaken die duidelijk uit de gebruikstest kwamen zijn:
•

De hoeveelheid tekst in het welkomstscherm
moet gereduceerd worden.

•

De animaties die gebruikt zijn in de applicatie
dienen vertraagd te worden. Over het 		
algemeen wordt deze als te snel bevonden. 		
Daarbij zou een vervagende transitie tussen
de animatiebeelden prettiger om naar te 		
kijken.

•

Het inloggen en verbinden van de handheld 		
neemt veel stappen en tijd in beslag.

•

De mogelijkheid van het inloggen doormiddel
van je bibliotheekpas wordt over het hoofd
gezien, doordat hij niet logisch gepositioneerd
is en in verhouding tot het inloggen met 		
bibliotheekgegevens te klein is.

•

Het item scherm zou naast de samenvatting
een aantal trefwoorden moeten bevatten die
de essentie van het boek weergeeft.

•

De meervoudige feedback (audio, haptisch 		
en visueel) die gegeven wordt bij het zoeken
van de locatie van een boek is prettig.

•

De bevestigingen bij het verwijderen, 		
annuleren en verlengen items wordt als
prettig ervaren.

•

Sommige teksten in labels zijn geschreven 		
vanuit bibliotheekperspectief, bijvoorbeeld		
‘Boeken uitlenen’ i.p.v. ‘Boeken lenen’.

•

De knoppen en elementen zijn toegankelijk 		
doordat ze groot zijn weergegeven.

Opzet
De gebruikstest is gedaan in een werkomgeving op de
Universeit Twente (studenten) en een thuisomgeving
(volwassenen). Hierbij werd er gebruik gemaakt van
een takenlijst met tussentijdse vragen. Naderhand is er
mondeling over de interactie met de handheld en de
applicatie gepraat per tester.

L.ii

Protocol

De vragen met bijbehorende taken zijn terug te vinden
op het online Typeform-protocol:
https://rahkommerkamp.typeform.com/to/DwnyfS

L.iii Resultaten
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Statistische facts:
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•

7 studenten, 2 volwassenen

•

78% heeft Google Android, 22% heeft Apple
iOS geïnstalleerd op zijn/haar handheld.

•

8 van de 9 ondervraagden zou de applicatie 		
zelf gebruiken als deze geïntroduceerd zou 		
worden.

•

Alle ondervraagden zien de handheld als een
toegevoegde waarde voor een bibliotheek.

•

8,22 is het gemiddelde cijfer dat wordt 		
gegeven aan het ontwerp van de user 		
interface.

•

De applicatie wordt als duidelijk bepaald door
de testpersonen (gemiddeld 4 uit 5).

•

Het introductiescherm wordt als nuttige 		
toevoeging gezien bij het eerste keer 		
gebruiken van de applicatie.

De testers zagen allen in dat dit in sommige gevallen
inderdaad een probleemscenario zou kunnen zijn. Er
werd hierop wel verschillend gereageerd qua hoe zij
zouden handelen in een dergelijk scenario. Grofweg
kwamen hieruit twee opties:
•

Handheld op een vrije plek leggen, 			
bijvoorbeeld in de kast en smartphone in 		
wegstoppen in broek of jas.

•

Handheld en smartphone vasthouden in een
hand en proberen het boek te pakken.

Op de vervolgvraag reageerden de testers enigszins
terughoudend. Ze zien de siliconen hoes als een
mogelijke oplossing, maar zouden hun smartphone
niet in de hoes willen stoppen tijdens het rondlopen
zelf. Dit vanwege de angst voor het “wegvliegen” van
de smartphone uit de hoes tijdens de zoekbewegingen
met de handheld.
De resultaten van de gebruikstest zijn uiteindelijk
verwerkt in het definitieve ontwerp van de BiblioFlexapplicatie en voor de hardware aanbevelingen

Tijdens de gebruikstest is er ook aan de testers
uitgelegd hoe interactie verloopt wanneer er
gezocht wordt met een handheld. Deze kwam bij alle
respondenten over als duidelijk en gemakkelijk. Alleen
werd er wel door twee testers opgemerkt dat het geen
interactie die je vaak doet en daarom enige gewenning
vereist bij de eerste keer gebruik.
Achteraf is er aan de testers ook gevraagd hoe hij/zij
om zouden gaan met het volgende probleemscenario:
“Je hebt het boek gevonden dat je wilt hebben, echter
heb je je handen vol met enerzijds je smartphone,
anderzijds de handheld. Hoe zou je het boek pakken en
waar laat je de twee apparaten”. Met als vervolgvraag;
“Zou een siliconen hoes om de handheld heen, waarin
je je smartphone kan stoppen, een oplossing kunnen
zijn voor het probleem?”
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