SelfCheck™ -järjestelmä
R-Sarja

[LAINAAMISEEN]

Itsepalvelua luotettavalla RFID:n voimalla
3M™ SelfCheck™ -järjestelmän R-sarja auttaa kirjastoja nopeuttamaan kiertonopeutta, parantamaan tuottavuutta ja asiakaspalvelua. Usean niteen samanaikainen
lainausominaisuus ja helppokäyttöisyys takaavat, että asiakkaat ja henkilökunta
voivat olla varmoja siitä, että niteet ovat lainattu ja palautettu oikein. Helppokäyttöistä järjestelmää asiakkaatkin oppivat käyttämään hetkessä. Kirjastovirkailijoiden
avulla suunniteltu ja testattu R-sarja tarjoaa joustavaa moduulimuotoilua, joka on
yhteensopiva useisiin arkkitehtuurisiin ratkaisuihin. Järjestelmä jatkaa automaattisesti toimintaansa ja pitää tiedot tallessa, jos verkko tai kirjastojärjestelmä menevät
pois päältä. Web-pohjaisella valvonnalla ja vianetsinnällä henkilökunta voi korjata
ongelmat ja saada järjestelmätilastoja miltä päätteeltä hyvänsä. R-sarjalla kirjaston
henkilökunta voi valvoa lainausten määrää ja järjestää työvuoroja ruuhka-ajaksi, kun
järjestelmällä on korkein lainausaste.
Asiakasystävällinen käyttöjärjestelmä
• Vaatii hyvin vähän muokkausta
• Luotettava ohjelmarakenne
• Joustava moduuimuotoilu, joka sopii
useisiin arkkitehtuurisiin ratkaisuihin

Moderni muotoilu
• Tiskilevy saatavilla eri laminaatti- ja
Corian® -pinnoitteilla.
• Huonekalut saatavilla eri pinnoitteilla soveltumaan kirjastosi sisustukseen

Luotettavaa lainausta
• Asiakkaat voivat olla varmoja, että niteet on
lainattu/palautettu oikein.
• Asiakkaat voivat nopeasti lainata useita
nipeitä
• Nopeasti ladattava ja kirjoittava kuittitulostin
• Sähköposti- tai paperitulostuskuitti

Suomen 3M Oy
Kirjastotuotteet
Lars Sonckin kaari 6
02600 Espoo
puh. (09) 525 21
fax. (09) 5252 279
www.3M.com/fi/kirjasto

Web-pohjainen valvota ja virheenmääritys
• Välitön sähköposti-ilmoitus, jos järjestelmä
mene pois päältä tai kuittitulostin on ilman
paperia.
• Valvoo lainausten ja palautusten määrää
• Vianetsintä ja tilastojen satavuus miltä
kirjaston päätteeltä tahansa
• Nopea ongelmaratkaisu

Mitat
66 cm s x 91,4 cm k x 111, 76 cm l
• Näyttö:
Korkearesoluutio
15" (38,10 mm) läpimitta
LCD kosketusnäyttö
Litteä näyttö
• Kirjoitin:
15,9 cm x 21,6 cm x 14,9 cm
Lämpökirjoitin Ithaca® Model I-Therm
280 voidaan joko upottaa tiskiin tai
jättää tiskin päälle.

Energiankulutus
100–120 tai 200–240 VAC
50–60 Hz
3,0/1,5 A

Laivauspaino (arvio)
149 kg laminaattipinnalla
+ 9 kg Corian® pinnoitteella

Joustavat vaihtoehdot
• Maksut ja sakot
• Videolainaus
• Off-line
• Asiakas-/henkilökuntavalintainen lainaus-/
palautustoiminto
• Useampi kielivaihtoehto

CE-merkitty

© Kaikki oikeudet pidätetään

3M, SelfCheck ja Tattle-Tape ovat
3M:n tavaramerkkejä

