
Gent twee keer in top drie Agoria e-gov Awards

Op 7 december 2017 reikte Agoria, de sectorfederatie voor de technologische
industrie in België, haar jaarlijkse e-gov Awards uit. Gent was dit jaar genomineerd
met twee projecten, in de categorieën gebruiksvriendelijkheid en open data. Twee
thema’s waar de stad structureel sterk op in zet.

Krook Applicaties

In de categorie gebruiksvriendelijkheid stond Gent in de kijker met de Krook Bib App en
de 'Gent Leent'-toepassing. De Krook Bib App is de eerste smartphoneapplicatie
ontwikkeld voor en door een Belgische openbare bibliotheek. De app laat gebruikers hun
bibliotheekzaken on-the-go te regelen. De leentermijn verlengen, werken opzoeken in de
rijke catalogus, reserveren en online betalen doet men in een handomdraai. Naast het
gebruiksgemak inspireert de app ook met vernieuwende leestips-op-maat, op basis van
de persoonlijke leengeschiedenis. Een complete bibliotheek op zak, als het ware.

Bij de 'Gent Leent'-toepassing, die samen met de Krook bib App beoordeeld werd, staat
inspireren centraal. De applicatie kan geraadpleegd worden op de interactieve schermen
in de boekenkasten in Bibliotheek De Krook. Bezoekers kunnen spelen met een aantal
filters als leeftijd, geslacht, taal, seizoen, enzovoort, in relatie tot het leen- en leesgedrag
van de Gentse bibliotheekgebruikers. Ondertussen ontdekken ze de collectie van de
bibliotheek en doen ze natuurlijk ook inspiratie op voor wat ze zelf kunnen lenen. Een
nieuwe, innovatieve manier van zoeken en inspireren die een mooie aanvulling is op de
klassieke catalogus.



'Bibliotheek De Krook lanceert straks haar eerste Leesfestival #daaromleesik en
ondertussen rijgt ze de prijzen en nominaties aan elkaar voor haar vernieuwende,
digitale toepassingen. Eerder deze week won de bib al de prijs van de vakjury bij
de Bib Web Awards voor een aantal inspirerende initiatieven: Bieblo, De Krook
app, Dossiers en Wat leent en leest de Gentenaar. Nu was ze ook genomineerd
voor de e-Gov Award van Agoria, in de categorie gebruiksvriendelijkheid, met
zowel de Krook Bib App als de 'Gent Leent'-toepassing. Bibliotheek De Krook
bewijst keer op keer dat ze een trendsetter is voor innovaties in de
bibliotheeksector.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur 

Innovatief parkeermanagement

In de categorie ‘open data’ kreeg Gent waardering voor het parkeermanagement op
basis van open services. Gent heeft daarbij gekozen voor een sterke digitalisering van
parkeren op straat en neemt daarbij zelf de rol als integrator op. De parkeerautomaten,
de parkeerapps, het vergunningenbeheer en de parkeercontrole wisselen hun gegevens
uit met een parkeerregister via een gestandaardiseerde interface.

Bijzonder hieraan is de focus op open services en open data, waaraan verschillende
firma’s hun eigen oplossingen kunnen koppelen. Zo kunnen verschillende parkeerapps
met elkaar in competitie gaan en ontstaat een model dat innovatie stimuleert. Die
aanpak, gebaseerd op open interactie met verschillende actoren, trok de aandacht van
de jury en sluit aan bij de Gentse open data-aanpak.

Beide projecten scoorden in de top drie en grepen zo net naast de eigenlijke award,
maar zetten opnieuw de continue inspanning van Gent voor open data en
gebruiksvriendelijkheid in de kijker.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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