SelfCheck™ -järjestelmä
V-Sarja

[LAINAAMISEEN]

Itsepalvelua luotettavalla Tattle-Tape™-suojauksella
3M™ SelfCheck™ -järjestelmän V-sarja on nopea ja monipuolinen ratkaisu lainaamiseen ja helppokäyttöinen jopa ensikertalaisellekin. Helppokäyttöinen kosketusnäyttö,
asteittain etenevät ohjeet ja V:n mallinen muotoilu auttavat asiakasta asettamaan niteet
oikein lainaustilanteessa. Järjestelmä käsittelee turvallisesti kirjat, lehdet, videot,
CD:t ja DVD:t ja tarjoaa web-pohjaisen valvonnan ja virheenmäärityksen. Järjestel-mä
lukee myös viivakoodeja asettelusta riippumatta, joten viivakoodien sijaintia ei tarvitse
vaihtaa. V:n mallinen muotoilu automaattisesti mukautuu sähkötehon muutoksiin ja
pääsääntöisesti eliminoi väärät hälytykset. Lisäturvaominaisuudet estävät asiakkaita
lainaamasta useampia niteitä samalla viivakoodilla tai korvaamaan niteitä toisella lainauksen aikana. Tällä virtaviivaisella muotoilulla ja pikantilla ja modernilla ulkonäöllä
V-sarja vie kirjastosi astetta ylemmäs tuottavuudessa ja palvelussa.

66 cm s x 91,4 cm k x 111, 76 cm l
Näyttö:
Korkearesoluutio
15" (38,10 mm) läpimitta
LCD kosketusnäyttö
Litteä näyttö
K irjoitin:
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

Asiakasystävällinen käyttöjärjestelmä

Joustavat vaihtoehdot

• Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
• Lukija käsittelee viivakoodeja asemoinnista
riippumatta
• Omaperäinen V:n mallinen muotoilu helpottaa niteiden oikeaa asemoimista
• Kuittitulostimen vakiokokoiset kuittirullat
ovat helposti vaihdettavissa

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

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

Laivauspainot (arvio)
169 Kg laminaattipinnalla
+ 9 Kg lisää Corian® pinnoitteella

Web-pohjainen valvota ja virheenmääritys

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

Luotettavaa lainausta
• 1 väärä hälytys 10.000 hälytystä kohden
• Nopea, usean niteen samanaikainen lainaus
ja varmistus siitä, että niteet on lainattu/
palautettu
• Sähköposti- tai paperitulostuskuitti

Suomen 3M Oy
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www.3M.com/fi/kirjasto

Mitat

Mallit
• V1 yhdistää viivakoodi-itsepalvelun 3M™
Tattle-Tape™ -hälytysnauhateknologiaan
• V2 laajentaa V1:n turvallisuutta usean
niteen suojauksessa käyttämällä TattleTape™ -teknologiaa, estäen asiakasta
lainaamasta useampaa kuin yhtä kirjaa
samalla viivakoodilla
• V3 laajentaa V1:n kykyä käyttämällä
RFID-itsepalvelua, sisältäen usean niteen
suojauksen, jotka on suojattu RFID-tarroilla
• VFour laajentaa V2:n toiminnallisuutta
yhdistäen RFID:n usean niteen suojauksen
Tattle-Tape:n usean niteen suojaukseen.

CE-merkitty

© Kaikki oikeudet pidätetään

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

