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Content in context met
LibGuides
Academische bibliotheken beschikken over een keur aan content.
In de loop der jaren is content steeds meer digitaal geworden,
en nemen de hoeveelheden steeds meer toe. De klant van de
bibliotheek dreigt hierdoor het overzicht en contact met de
content te verliezen. LibGuides is door de Bibliotheek ingezet als
instrument om de content weer in context te brengen.
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• Flexibel
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