Feiten en cijfers
•
•
•
•

De ekz groep verenigt zeven innovatieve bedrijven in de bibliotheek-en mediawereld.
Synergie door nauwe samenwerking.
Meer dan 300 medewerkers.
Jaarlijkse omzet van EUR 66,4 million in 2019.
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ekz.bibliotheksservice GmbH: Grootste totaalleverancier voor bibliotheken

•
•
•
•
•
•
•
•

Meer dan 70 jaar ervaring in de wereld van bibliotheken.
Opgericht in 1947, wij werken vandaag de dag met 18 publieke en
particuliere eigenaren: gemeenten, federale staten, stichtingen,
bibliotheeksraad, en eigen personeel .
Missie: het ontzorgen van bibliotheken van formele, gemeentelijke
en routinetaken, en het vrijmaken van personeel voor klanten.
Media: gedrukte en niet-gedrukte media; het beoordelen en
catalogiseren, vervolgopdrachten, verwerking van media in het
schap; online bedrijfsprocedures.
Faciliteiten: interieur, meubels, technologie, accessoires.
Ontwikkelingsdiensten: trainingen, bibliotheek ontwikkeling,
projectadvies, holistische planning, schoolbibliotheek.
Hoofdkantoor in Reutlingen, vestigingen in Frankrijk en Oostenrijk.
Partnerbedrijven in veel Europese landen.

•
•
•
•

Klanten: meer dan 10.000 bibliotheken, overheidskantoren,
architectenbureaus, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen,
bedrijven en banken door heel Europa.
Compliance management systeem gecertificeerd in
overeenstemming met de bepalingen van de IDW-norm 980.
meer dan 250 medewerkers, waaronder architecten,
bibliothecarissen, boekbinders, boekverkopers, ontwerpers,
IT-expert, schrijvers en specialisten.
Beroepsopleidingsprogramma’s voor industriële medewerkers,
applicatieprogrammeurs en magazijnen.
ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3 • 72764 Reutlingen • Duitsland
Telefoon +49 7121 144-0 • fax +49 7121 144-280
nfo@ekz.de • ekz.de

divibib GmbH: Aanbieder van het digitale platform “Onleihe” voor bibliotheken.
•
•
•
•
•
•
•

Volledige service aan publieke bibliotheken voor hun digitale
content.
3250 bibliotheek klanten, waaronder bibliotheken in Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk, waaronder ook
bibliotheken van het Goethe-Instituut over de hele wereld.
Meer dan 37 miljoen e-books uitgeleend in 2019.
Meer dan 1 miljoen actieve gebruikers in 2019.
Voortdurend groeiende pool van digitale media, momenteel ruim
1,5 miljoen titels.
Toegangscontrole via CARE [content & author rights environment],
een digitaal rechtenbeheersysteem gebaseerd op het Europese
Readium LCP. [gelicentieerde inhoudbescherming]
Onleihe apps voor iOS en Android met geïntegreerde lees- en
afspeelfuncties.

•
•
•
•
•

Eigen Onleihe e-reader beschikbaar.
Webreader en webplayer voor platformonafhankelijk gebruik in
internetbrowsers.
Audiostreaming met Onleihe-app, audio- en video-inhoud streamen
via internetbrowsers.
Opgericht in 2005, Onleihe is in mei 2007 als dienst van start
gegaan.
Exclusieve bron van tiger-books in de media-app voor kinderen en
voor bibliotheken.
Divibib GmbH
Bismarckstraße 3 • 72764 Reutlingen • Duitsland
Telefoon +49 7121 144-0 • fax +49 7121 144-280
info@divibib.com • eks.de

EasyCheck GmbH & Co. KG: Leverancier van uitleen, beveiligingsapparatuur en
diensten
•
•
•
•
•

Technische apparatuur voor bibliotheken van elke omvang.
•
Complete RFID- en EM-pakketten die aangepast kunnen worden
aan bestaande bibliotheeksoftware verkoop.
•
Kantoren: Göppingen (verkoop & marketing, implementatie en
•
ondersteuning, ontwikkeling en ontwerp) en Reutlingen (potentiële
klanten en projectmanagement).
Meer dan 600 bibliotheekklanten in de Duitstalige markt.
Expertise: kassa en self-checkout stations; media beveiliging, media
inchecken en sorteren, aangepaste softwareoplossingen,
toegangscontrolesystemen, betalingssystemen.

Diensten: projectadvies en projectmanagement, data conversie,
onderhoudsdiensten, installatie- en trainingssessies.
Nedap distributeur voor Duitsland.
Opgericht in 2005.
EasyCheck GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 12 • 73037 Göppingen • Duitsland
Telefoon +49 7161 808600-0 • fax +49 7161 8086000-22
info@easycheck.org • easycheck.org

LMSCloud GmbH: Bibliotheekbeheersysteem op basis van open source software.

•
•
•
•
•
•
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•
•

Webgebaseerde bibliotheeksoftware met ondersteunende service.
Aantrekkelijk detectiesysteem ontworpen voor browsen en zoeken.
Presentatie van gedrukte en digitale media.
Lezers adviesdienst door integratie van BibTip.
Verbonden met ekz data en services.
Workflow ondersteuning voor alle bedrijfsprocedures van openbare
bibliotheken.
Levering, installatie en onderhoud via LMSCloud GmbH.
Verlaagt IT-uitgaven in bibliotheken.
Service en ondersteuning: datamigratie, opleiding van personeel,
maatwerk, hosting.

•

•
•
•

Maakt gebruik van Koha, een open source geïntegreerd
systeem
dat met succes wordt gebruikt in bibliotheken over de hele
wereld.
Open architectuur vergemakkelijkt de integratie van
aanvullende diensten en toepassingen van derden,
zoals RFID en Onleihe.
Opgericht in 2016.
Hoofdkantoor in München.
LMSCloud GmbH
Konrad-Zuse-Platz 8 • 81829 München • Duitsland
Telefoon +49 89 207042-621• fax +49 89 207042-623
info@lmscloud.de • lmscloud.de

Autocheck Systems B.V.: Leverancier van uitleen- en beveiligingstechnologie.
•
•
•
•

RFID systemen voor bibliotheken in de Benelux.
Het productassortiment omvat zelfbedieningsoplossingen,
sorteersystemen en automatische betaalstations.
Opgericht in 1997.
Kantoren in Woerden (NL) en Antwerpen (BE).

•

Uitgebreid portfolio sinds januari 2020 met overname van
HSBIB, een RFID-leverancier in Tilburg (NL).
Autocheck Systems B.V.
B.V
Trasmolenlaan 1 • 3447 GZ Woerden • Nederland
Telefoon +31 0348 480900 • fax +31 0348 482199
info@autochecksystems.nl • autochecksystems.nl

Team Stonepark GmbH: Hoofdaannemer voor interieur ontwerp en decoratie.
•
•
•

Baanbrekend interieurontwerp van een hoofdaannemer:
één contract, één tijdschema, één budget.
Joint venture tussen ekz.bibliotheksservice GmbH en Stonepark
B.V., al meer dan 25 jaar een succesvolle facilitaire dienstverlener in
Nederland.
Meubels, vloeren, verlichting, schilderwerk, elektrische installatie en
nog veel meer.

•
•

Individuele oplossingen en maatwerkopties.
Opgericht in 2019.
Team Stonepark GmbH
Bismarckstraße 3 • 72764 Reutlingen • Duitsland
Telefoon +49 7121 144-240 • fax +49 7121 144-149
Adndreas.Ptack@teamstonepark.de • teamstonepark.de

borromedien: Media voor kerkelijke en openbare bibliotheken.
•
•
•

Gespecialiseerd in de verkoop en distributie van boeken en media
voor de openbare bibliotheken van de Rooms-Katholieke Kerk
(KÖB) in Duitsland, met uitzondering van Beieren.
Biedt waardevolle diensten met een breed scala aan
aanvullende aanbiedingen, speciaal ontworpen voor
KÖB-bibliotheken.
Online winkel borromedien.de heeft meer dan 450.000 titels en
andere media.

•
•

Hoofdkantoor: Bonn.
Opgericht in 2009.
borro medien GmbH
Wittelsbacherring 7-9 • 53115 Bonn • Duitsland
Telefoon +49 228 7258-0 • fax +49 228 7258-189
info@borromedien.de • borromedien.de

