Σταθμός εργασίας Pad Staff

RFID

Μοντέλο 895

Επεξεργαστείτε τεμάχια γρήγορα και με ασφάλεια
Ως μέρος του συστήματος RFID της 3M™ αυτή η εύχρηστη μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γραφείο κίνησης
ή ως σταθμός προγραμματισμού ετικετών. Εκτός από την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών τεμαχίων, ο
σταθμός εργασίας διαχειρίζεται τους γραμμικούς κώδικες και τις ετικέτες RFID κατά το δανεισμό και κατά την
επιστροφή, ενώ το χαρακτηριστικό «προσαρμοσμένης θήκης» εμποδίζει την αντικατάσταση των τεμαχίων
κατά το δανεισμό και την επιστροφή. Μπορεί επίσης να προγραμματίζει και να επαναπρογραμματίζει τις
ετικέτες RFID και να εκτελεί μετατροπές γραμμικού κώδικα σε RFID —δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε
διαφορετικά μηχανήματα κατά τη διαδικασία μετατροπής. Χάρη στον σωστό εργονομικό της σχεδιασμό, η
επιφάνεια της συσκευής ανάγνωσης έχει χαμηλό προφίλ ώστε να καθίσταται δυνατή η διεκπεραίωση των
τεμαχίων γρήγορα και με ασφάλεια. Ο σταθμός εργασίας είναι πλήρως συμβατός με τους υφιστάμενους
υπολογιστές, τους σαρωτές και τους εκτυπωτές του γραφείου κίνησης, ενώ η οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί
ώστε να είναι εύκολα ορατή από το αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης.

Εύχρηστο

Συμβατό σύστημα

• Λειτουργεί ως σταθμός κίνησης

• Συνεργάζεται με τα υφιστάμενα συστήματα και όλα
τα είδη μέσων

• Εκτελεί μετατροπές από γραμμικό κώδικα σε RFID
• Χάρη στα συγχρονισμένα πλήκτρα συντόμευσης 		
του πληκτρολογίου καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη
επιλογή τρόπου λειτουργίας (επιστροφή ή δανεισμός)
για το σταθμό εργασίας ILS
• Βοηθά στην εξάλειψη των εσφαλμένων 		
προειδοποιητικών σημάτων
• Το χαρακτηριστικό «προσαρμοσμένης θήκης» της 		
RFID εξοικονομεί χρόνο μέσω ελαχιστοποίησης των 		
χειρισμών

Γρήγορο
• Επεξεργάζεται ετικέτες RFID και γραμμικούς κώδικες
• Επεξεργάζεται πολλά τεμάχια την ίδια στιγμή

• Δεν απαιτείται αναβάθμιση του συστήματος της 		
βιβλιοθήκης
• Εργονομικά σωστός σχεδιασμός
• Επιφάνεια συσκευής ανάγνωσης με χαμηλό προφίλ

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων
ετικετών 3M
• Ελευθερία μελλοντικής μετάβασης στο πρότυπο ISO 		
Tag Data Standard
• Δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα RFID της 3M™ να 		
διαβάζει εξειδικευμένες μορφές δεδομένων ανάλογα
με τη χώρα (Δανέζικα, Ολλανδικά, Φινλανδικά και 		
Γαλλικά)

Με πιστοποίηση UL
Με πιστοποίηση CE
Πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών Αποβλήτων
από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (WEEE)
και Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS) της Ε.Ε.
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Διαστάσεις
• Επιφάνεια:
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Συσκευή ανάγνωσης:
160 mm x 100 mm x 30 mm

Ενεργειακό προφίλ
• Συσκευή ανάγνωσης:
100-200 ή 200/240 VAC
50-60 Hz
0,5A

Βάρος (Κατά προσέγγιση)
• Πινακίδα και συσκευή ανάγνωσης: 1,0 Kg
* Μόνον η επιφάνεια, η συσκευή ανάγνωσης
και το λογισμικό διατίθενται από την 3Μ.

