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FACTS OM REDIA

- 1 år som officiel partner, men 3 års arbejde med bibliotekerne 
(historie tilbage til 2005, dengang var ting sværere...)

Hvor længe har I været med?

- 13 fuldtidsansatte + en stor håndfuld deltids-/projektansatte

Antal ansatte

- IT-byen Katrinebjerg, Aarhus

Lokation
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FACTS OM REDIA
Et udpluk af vores referencer...
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HVORDAN SER I JER SELV I TING?

- Formidle indhold på nye måder og i nye sammenhænge

- Ikke kun teknologi, vi tager design og brugere alvorligt, 
fokus på proces --> koncepter

- Oplevelsesorienterede løsninger med fokus på anvendelighed

Hvad kan I tilbyde TING-bibliotekerne?
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HVORDAN SER I JER SELV I TING?

Hvordan ønsker I at indgå i TING-samarbejdet?

- Skabe udvikling og koncepter sammen med og til TING-partnerne

- Bruge TING-ting og bringe Brøndens data i spil 
--> skabe digitale tjenester, der kommer brugerne til gode, der hvor de 
har brug for dem.

- Være med til at pege på retninger og udviklingsområder
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HVILKE TING HAR I GANG I?

Responsive web

- Èn løsning mange medier

- Mobile first

- Enkelthed

- Indhold på rette sted

Kunde: Skanderborg Kommunes Biblioteker
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HVILKE TING HAR I GANG I?

Det 100% digitale bibliotek

- Bringer de digitale tilbud i spil

- Samler og gør let tilgængelige

- Aktualiserer (nedslag og udpluk) --> inspirerer og gør vedkommende

- Personlig vinkel

Kunde: Københavns Biblioteker 
og Aarhus Kommunes Biblioteker
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HVILKE TING HAR I GANG I?

Indhold+

- Binder den fysiske bog sammen med de digitale tilbud

- Indhold når det er relevant

- Beriger bogen og biblioteksoplevelsen

Kunde: Aarhus Kommunes Biblioteker
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RETHINKING DIGITAL DIALOGUE

REDIA A/S

Anne Rohde                                                   anne@redia.dk
Kenneth Holm                                           kenneth@redia.dk
Søren Boll Overgaard                                       boll@redia.dk 
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