
We and cultural institutions for 
a better access to our legacy



A wecul disponibiliza serviços 
profissionais para a implementação 
de soluções de gestão integrada e

de automação para as 
Instituições de Memória: 
as Bibliotecas, os Arquivos e os 
Museus.



Suporte 
EM

Novas Antena 
Tattle-TapeTM



Automação 
RFID



Automação 
RFID



Estante inteligente

Automação 
RFID

 Segurança
 Empréstimo
 Auto empréstimo
 Devolução
 Inventário



Afluência: informar e captar



Como 
funciona?

Configuramos (ou interligamos) 
sensores para medir 

ocupação em tempo real

Processamos e analisamos 
dados com 

algoritmo preditivo

Disponibilizamos 
informação em 

telemóvel ou PC

E pode gerir todos os 
dados através de portal 

intuitivo



Algoritmo de previsão 
de ocupação

os dados recolhidos são 
processados e ponderados com 

vários parâmetros para gerar 
previsões de ocupação

antecipação 
horária de 
ocupação

Como 
determinamos a 

ocupação?



Aplicação certificada – grátis e sem publicidade

Ocupação em tempo 
real e previsões

Horário e informação 
sobre serviços

Pesquisa em 
mapa

Página inicial
Filtros e favoritos

Nos 
telemóveis



Portal de 
gestão



A taxa de ocupação da sua  biblioteca em tempo real.

Reserva de Salas, espaços ou serviços em três 
cliques em interface móvel.

Comunique diretamente os eventos públicos aos seus 
utilizadores atuais e potenciais.

Controle de indicadores de acesso, consultáveis e 
exportáveis da maneira mais simples.

Informação detalhada da sua biblioteca disponível em 
interface móvel.

Benefícios 
do Affluence



Como pode ajudar 
a sua instituição?

utilizadores instituição gestão

Maior visibilidade numa 
comunidade em 
crescimento

Podem utilizar o Affluences 
para várias instituições

Melhorar a 
comunicação

Estatísticas para melhor tomada 
de decisões e conhecer os seus 
utilizadores

Permaneça flexível com uma 
solução adaptável e simples

Sempre informado do horário 
de funcionamento e 
ocupação da instituição
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Have your library available on 
Affluences !

Affluences dá visibilidade à sua 
biblioteca e ajuda a atrair 
utilizadores quando mais precisa.

Escolhido por mais de 400.000 
utilizadores como aplicação de 
referência para procurar uma 
biblioteca, o Affluences permite 
melhorar a  captação do seu 
público.

Tenha a sua biblioteca 
disponível no Affluences!
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www.affluences.com

Ao comunicar a taxa de ocupação dos seus 
espaços, atrairá utilizadores quando 
necessário: incentive os utilizadores a visitá-lo 
fora das horas de grande afluência.

Liberdade total para ajustar a capacidade da sua 
biblioteca de modo a manter o controle da taxa de 
ocupação. 

Mensagens pop-up permitem-lhe comunicar, em 
tempo real,  todo o tipo de eventos, por exemplo 
palestras, workshops e encerramentos 
inesperados.

Com informação personalizada da sua 
biblioteca no Affluences, será visível para 
milhares de utilizadores que frequentam a 
região.

Este perfil personalizado é uma janela para a 
sua biblioteca: verificar horários de 
funcionamento e espaços disponíveis em 
apenas alguns cliques. 

Mantenha controle total da sua informação, 
modificando os horários e os serviços 
oferecidos em apenas dois cliques no portal do 
Affluences.

Um novo nível de serviço 
para os seus utilizadores.

Atraía os utilizadores quando 
mais precisar!

53% dos acessos à Internet 
passam agora por smartphones 
(fonte: médiamétrie junho 2015)

7.700 consultas médias 
por mês por biblioteca

(média em abril de 2017)

http://www.affluences.com
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