Intelligent återlämnings- och
sorteringssystem från 3M™
Ett prisvärt, effektivt och automatiskt materialhanteringssystem.
Det intelligenta återlämnings- och sorteringssystemet från 3M™ har utformats för bibliotek som vill
automatisera återlämningen och sorteringen. Kunderna kan snabbt lämna tillbaka material själva, med
återlämning i realtid. Funktionen garanterar att materialet omedelbart registreras som återlämnat, vilket
gör att kunderna kan låna nytt material på en gång, utan att överskrida eventuella lånebegränsningar.
Systemet är utformat särskilt för bibliotek och kan monteras på en ytter- eller innervägg, så att man kan
gå eller köra fram till det. Bibliotek med platsbrist kan använda systemet för enbart återlämning eller för

Mått
• Det klassiska intelligenta
återlämningssystemet
42” x 20” x 36”
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Panel: 31,25” x 31,75”
• Det intelligenta plusåterlämningssystemet
42” x 20” x 36”
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Panel: 21,25” x 31,75”

använder för att sortera materialet i lådorna hjälper till att garantera att det sorteras på rätt sätt samtidigt

• Sorteringssystemet SL
47” x 20” x 29”
(1193,8 mm x 508 mm x 736,6 mm)

som det skyddas mot skador. Det intelligenta återlämnings- och sorteringssystemet från 3M har även

Energiprofil

ett intuitivt användargränssnitt som gör det lätt för både kunderna och personalen att använda systemet.

100–120 eller 200–240 VAC

Det omfattar även administrativa arbetsuppgifter som kvittokonfigurering, statistikgenerering och

60 eller 50 Hz

systemdiagnostisering. Det intelligenta återlämnings- och sorteringssystemet minskar den tid det tar att

Leveransvikt (ungefärlig)

återföra materialet till hyllan, vilket ökar personalproduktiviteten och gör kunderna nöjdare.

• Det klassiska intelligenta
återlämningssystemet
124,7 kg

Pålitligt återlämningssystem

Flexibla alternativ

• 	Materialet registreras genast som återlämnat
och tas bort från besökarens konto.

• 	RFID-identifiering och/eller
streckkodsavläsning.

• Det intelligenta plusåterlämningssystemet
139,7 kg

• 	Systemet kan monteras på ytter- eller
innerväggen, så att man kan gå eller köra
fram till det.

• 	EM- eller RFID-säkerhet.

upp till tre lådor med en sorteringsmatris som passar bibliotekets behov. Sveptekniken som sorteraren

• 	Tilläggsfunktion med papperskvitton.
• 	Materialet kommer fortare tillbaka på hyllan.

Konfigurerbar sortering

• 	Välj fyra språk från listan med 40 språk.
• 	Kvitton för material som har reserverats av
personalen.

3M:s Tag Data Manager
• 	Möjlighet att övergå till ISO Tag Data-standard
i framtiden.

• 	Upp till tre lådor.
• 	Anpassad sorteringsmatris.

• 	Ger RFID-systemet från 3M™ möjlighet att
avläsa landsspecifika dataformat (danska,
holländska, finska och franska).

• 	Ökar personalens produktivitet.

Lättanvänt gränssnitt
• 	Både personal och kunder kan använda
systemet utan problem.
• 	Snabb återlämning. Materialet tas genast bort
från kundens konto.

UL-certifierat
*Bilden visar 3M:s intelligenta
plusåterlämningssystem.
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• Sorteringssystemet SL
58,9 kg
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Användargränssnitt med knappar
-	Det intelligenta plusåterlämningssystemet
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Grafiskt användargränssnitt
-	Sorteringssystemet SL från 3M™
Svepteknik
Upp till tre lådor

