Meer informatie
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Servicedesk G!DS:
gids@bibliotheek.nl
of  T 06 10 93 65 64

		 •
			

Website:
www.gidsvoornederland.nl

		 •
			

Techniek:
www.gids2.nl/wiki

G!DS is eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.
De uitvoering van de dienst G!DS ligt bij de Stichting Bibliotheek.nl

Colofon
•

Uitgave van de Stichting Bibliotheek.nl te Den Haag

•

Tekst: Landelijk team G!DS

•

Vormgeving: CreaBea

G!DS informatie

voor gemeenten

G!DS

... is de digitale sociale en culturele kaart van de
openbare bibliotheken.

G!DS

... is een snel groeiende sociale en culturele database van
organisaties op het gebied van zorg, welzijn, werk, onderwijs, erfgoed,
sport, cultuur en toerisme. G!DS is net zo veelzijdig als de bibliotheek zelf.

G!DS

... wordt door steeds meer gemeenten gebruikt als het digitale
bronbestand voor adressen, producten en diensten en
evenementen van organisaties in de gemeente.

G!DS

. . . is efficiënt en kostenbesparend omdat informatie één keer

De gemeente
Leeuwarden ziet G!DS
als bronbestand voor
alle informatie in het
sociale domein.

wordt ingevoerd en centraal beheerd. De informatie kan overal worden
gepresenteerd, dus één database voor al uw toepassingen.

G!DS in het kort

Er zijn kant-en-klare loketten op basis van G!DS beschikbaar,

G!DS is een geavanceerde database met een schat aan

bijvoorbeeld voor Wmo, Jeugd en Gezin, sociale zaken, cultuur,

informatie over organisaties: adressen, productinformatie,

recreatie en toerisme. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de

nieuws, activiteiten en evenementen op tal van terreinen. In

mogelijkheden van G!DS als generieke landelijke database.

de InternetG!DS, een onderdeel van G!DS, zijn gecontroleerde
internetlinks met achtergrondinformatie opgenomen over
vrijwel elk maatschappelijk onderwerp.

De bibliotheek kan organisaties ook zelf de redactie en het beheer
geven van hun gegevens. Het werken in G!DS is eenvoudig.
De bibliotheek verzorgt korte instructies en fungeert ook als
helpdesk.
G!DS is ontworpen voor optimaal gegevensbeheer. Zo wordt

Hoe werkt G!DS?
De gemeente of opdrachtgever bepaalt welke informatie

adresinformatie overgenomen uit het officiële postcoderegister
en kan er worden gekoppeld met het Handelsregister en de BAG.

Wat krijgt u?

Het systeem vraagt periodiek om controle op actualiteit van de

U krijgt precies het juiste pakket met gegevens voor uw

van welke organisaties op een website moet worden getoond.

gegevens.. Zo blijven de gegevens up-to-date en wordt de kwali-

Wmo-loket, Centrum voor jeugd en gezin, wijkinformatiepunt,

Is het voldoende om adresgegevens te tonen of  is er ook behoefte

teit gewaarborgd.

jongereninformatiepunt, toeristische website of cultuurpunt.

aan aanvullende informatie? Alle maatwerk is mogelijk.

De gegevens uit G!DS kunnen via XML worden gepresenteerd op

Uw bibliotheek is gespecialiseerd in het samenstellen van deze

Onder verantwoordelijkheid van de bibliotheek worden lokale

elke website, in elke look and feel, ongeacht of het gaat om een

pakketten. In G!DS wordt een selectieprofiel op maat gemaakt

gegevens verzameld en ingevoerd in G!DS. Provinciale en lande-

reeds bestaande of een nieuwe website, widgets, een mobiele site

op basis van o.a. trefwoorden en postcodegebied. Desgewenst

lijke informatie is vaak al beschikbaar.

of een app.

worden ook internetlinks toegevoegd.

Voordeel: informatie
eenmalig vastgelegd en
eenvoudig beheerd, voor
meerdere websites
tegelijkertijd.

