Digitaalinen kirjastoassistentti
Hallitsee aktiivisesti kirjastosi kokoelmat
Tämä osa 3M™ RFID-järjestelmää on johdoton, kädessä pidettävä laite, joka välittömästi lukee 3M™ RFID-tarrat kirjastomateriaaleista, tehden hyllyjen lukemisesta, hyllyttämisestä, lajittelusta, etsinnästä, karsimisesta ja poikkeuksien löytämisestä
ruutiinitehtäviä. Helppokäyttöinen ja kompakti laite voi pitää sisällään tietoa yli
miljoonasta niteestä. Ergonomisesti suunniteltu ja kääntöantennilla varustettu laite
maksimoi mukavuuden ja vähentää kumartelua. Ei enää taivutuksia tai venytyksiä
korkeiden tai matalien hyllyjen lukemiseen. Ja koska laite samanaikaisesti lukee,
etsii ja inventoi – se säästää aikaa, nostaa tuottavuutta ja löytää virheet, jotka olisivat mahdollisesti jääneet huomaamatta. Laite tunnistaa nopeasti myös niteet, joita
ei ole kunnolla lainattu ja paljastaa heti materiaalien hälytystiedon. Aloita jo tänään
aktiivinen kirjastokokoelmasi hallinta alan parhaalla,
3M:n Kirjastoassistentilla

Helppokäyttöinen

• Ihanteellinen hyllyjen lukemiseen, uudelleenhyllyttämiseen, etsintään, karsintaan ja
poikkeuksien löytämiseen
• Suorittaa samanaikaisesti hyllyjen lukemisen, etsinnän ja inventointiskannauksen
• Lisää tuottavuutta ja luo hyvässä jär-		
jestyksessä olevan kirjaston

• Kääntyvä antenni toimii kaikissa kulmissa.
• Tekee hyllyjen lukemisesta helpon korkeilla
ja matalilla tasoilla.

• Mukava
• Johdoton
• Kiinteä yksikkö
• Kevyt

CE-merkitty

Suomen 3M Oy
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• Käsiyksikkö:
24 cm x 18 cm x 10 cm
• Antennin osuus:
24 cm x 10 cm x 1,25 cm

Energian kulutus
• Käsiyksikkö: 7,4 volttia
ladattava patteri
• Patterin kestoikä: 4 tunnin luku-aika
latauksien välillä, lataus yleensä
6-8 tunnin käytön jälkeen (riippuen
käytöstä)

Paino (arvio)

Monitoimiset ominaisuudet

Ergonominen, käsinpideltävä
muotoilu

Mitat

• Käsiyksikkö: 700 g (sis. patterin)
• Lähetyslaatikon paino: 5 Kg

Korkea tiedon varastointikyky
• Pitää sisällään tiedot jopa yli miljoonasta
niteestä
• Varastoi tiedot tehokkaasti ja helposti

Parantaa turvallisuutta
• Ilmoittaa heti materiaaleista, joissa hälytys
on aktiivinen
• Tunnistaa niteet, joita ei ole kunnolla
lainattu tai palautettu
• Korjaa virheet nopeasti ja helposti

© Kaikki oikeudet pidätetään

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

