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Boka och skydda era publika datorer
Antalet biblioteks och skoldatorer ökar stadigt. Tyvärr ökar ibland även det administrativa
arbetet med bokningen av datorerna i samma takt.

Med FRI Datorbokning erbjuder vi en effektiv lösning när det gäller att hantera både
åtkomstskyddet och bokningarna för era biblioteks och studieplatsdatorer.

Med Datorbokning kan de publika datorerna endast nyttjas av de kunder som har aktuella
bokningar och när den bokade tiden är slut blir kunden automatiskt utloggad.

Bokade tider som inte nyttjas "frisläpps" automatiskt och kan bokas av andra kunder.
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En komplett lösning
Datorbokning består av tre delar.

FRI  körs av bibliotekets personal

Datorbokning  programmet som körs på
de publika datorerna

WebbBokning  länken mellan FRI och
Datorbokning

Har ni redan FRI i kommunen (över 60%
av sveriges kommuner kör redan FRI idag
för sina fritidsbokningar) kan ni naturligtvis
enkelt komplettera denna installation med
Datorbokning.

Datorbokning har funktioner för...

· åldersbegränsningar för olika datorer

· automatisk omstart efter utloggning

· flerspråksstöd i menyer

· bokning av datorer på filialer

· att styra olika kunder mot olika datorer

· grafiskt schema på bokningsdatorn

Behörig personal bokar i programmet FRI
och har där fulla rättigheter att flytta,
ändra och ta bort alla bokningar. Det är
även här som era kunders grunduppgifter
registreras första gången.

I FRI sätts även "reglerna" för
bokningsbara tider, max antal bokningar
mm som skall gälla för bokning via
Internet eller i Datorbokning.

Era kunder kan sedan själva boka lediga
datorer via Datorbokningsklienterna på de
publika datorerna eller via WebbBokning.

____________________________

Teknik & systemkrav

Personalens datorer
Här skall klienter för FRI4 installeras.

Intern server
På er interna server installeras FRIs
databasserver (FHS/SQL) och
Datorbokning Server på en Windows
Server 2003 eller 2008.

Datorbokning Server överför uppgifter om
aktuella bokningar till Webbservern via
FTP.

Webbservern
WebbBokning/Boka och en FTPserver
installeras på webbservern som bör vara
en Windows Server 2003 eller 2008.

Bokningsinformation hämtas av
Datorbokningsklienterna via HTTP från
webbservern. Vid bokning sker trafiken i
realtid från klienten mot FRI via
webbservern och WebbBokning/Boka.
Detsamma gäller via förtida utloggning och
vid sen ankomst.

Brandväggen måste öppnas för trafik
mellan webbservern och FHSservern.
Normalt används port 1111 för detta.
Notera att kommunikationen ej får ske via
Proxyserver.

Publika datorer 
Datorbokningsklienterna
Klientprogramvaran, Datorbokning Klient,
skall installeras på de publika datorer som
skall bokas/skyddas. Programmet fungerar
bäst med Windows 7, Windows 8 och
Windows 10. Datorerna skall ha åtkomst
till webbservern via Internet eller på annat
sätt (t.ex. genom intranät).

På de publika datorerna skall möjlighet för
kunderna att stänga klientprogramvaran
/tjänsten spärras. Programvara för detta
ingår inte i Datorbokning.

____________________________

Support
Vid nyinstallation av FRI4 Datorbokning ingår
alltid Användarsupport, FRIträffar, FRIbrev
samt tillgång till Användarnas sidor under 6
månader.

På Användarnas sidor finns uppdateringar,
information om FRIträffar och kurser och
mycket mer. När de 6 månaderna har gått kan
ni teckna avtal om fortsatt support.

____________________________

När ni vill veta mer
Vill ni veta mer om FRI4, tekniken bakom
systemet eller om våra kurser och utbildningar?

Kontakta oss direkt eller besök www.idavall.se.




