SelfCheck Systeem
™

RFID

C-Serie [uitlenen]
Direct inchecken met RFID, 24-uurs flexibiliteit
Het 3M™ SelfCheck™ Systeem C-Serie helpt bibliotheken de productiviteit en de klantenservice
te verbeteren wanneer het leenverkeer toeneemt. Met de directe inname functie en de

Afmetingen
• Boekenluik:
410 mm x 520 mm x 420 mm

gebruiksvriendelijke interface kunnen klanten en medewerkers er zeker van zijn dat materialen

• Printer:
159 mm x 218 mm x 149 mm

onmiddellijk na retournering worden ingecheckt. De boekenluiken voor binnen en buiten

Energieprofiel

geven extra gemak en het systeem kan gebruikt worden in combinatie met een 3M™ Digitale

100–120 of 200/240 VAC

Bibliotheekassistent, zodat medewerkers boeken die verwijderd of vastgehouden moeten worden

50–60 Hz

eruit kunnen halen. Materialen komen sneller terug op de schappen, zodat populaire materialen

4,0/2,0 A

vaker uitgecheckt kunnen worden. Het systeem blijft automatisch functioneren en informatie

Gewicht (bij benadering)

vasthouden als het netwerk of het geïntegreerde bibliotheeksysteem niet meer werkt. En met

50 Kg

web-gebaseerde controle en diagnostiek op afstand kunnen de medewerkers vanaf elke locatie
problemen oplossen en systeemstatistieken verkrijgen. Met de C-Serie kunnen bibliotheken
het aantal geretourneerde materialen bekijken en medewerkers inplannen tijdens piekperiodes
wanneer het meeste materiaal geretourneerd wordt.

Direct inchecken
• 	Materialen worden direct ingecheckt en na
inleveren verwijderd uit de gegevens van 		
de klant
• 	Versnelt de terugkeer van artikelen naar de
schappen

Digitale bibliotheekassistent
• Haal boeken die verwijderd of vastgehoud		
en moeten worden er snel uit
• Controleer of materialen correct zijn 		
ingecheckt

Boekenluiken voor binnen en
buiten
• Kan ingepast worden in een brede serie 		
bouwkundige modellen

Automatische bonnen voor het
personeel, voor het vasthouden
van materiaal
• 	Haalt boeken die verwijderd of vastge		
houden moeten worden er snel uit

Optie compleet systeem
• 	Inclusief computer, touchscreen,
boekenluik en printer

3M Labelgegevensmanager
• 	Vrijheid om in de toekomst over te stappen
op ISO labelgegevensstandaard
• 	Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat 		
landspecifieke gegevensformaten te
lezen (Deens, Nederlands, Fins en Frans)

Controle en diagnostiek op afstand
• Aantal ingeleverde artikelen monitoren
• Problemen oplossen en statistieken verkrij
gen vanaf elke locatie
• Snelle probleemoplossing

UL-gecertificeerd
CE-gecertificeerd

3
3M Belgium N.V./S.A.
Bibliotheeksystemen

Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
Tel: + 32 (0) 2 722 53 48
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53
E-mail: library.be@mmm.com
Website : www.3M.eu/library

Gelieve te recycleren.
© 3M 2008. Alle rechten voorbehouden.
3M, SelfCheck en Tattle-Tape zijn
handelsmerken van 3M

