3M digital biblioteksassistent
™

Aktiv hantering av bibliotekssamlingen
Den här komponenten i 3M™ RFID-systemet är en trådlös, bärbar enhet som genast läser av 3M™
RFID-etiketter på biblioteksmaterial, och gör hyllavläsning, hyllplacering, sortering, sökning, gallring och
sökning efter undantagsmaterial till rutinuppgifter. Den digitala biblioteksassistenten är kompakt och enkel

RFID

Mått
• Bärbar enhet:
240 mm x 180 mm x 100 mm
• Antenndel:
240 mm x 100 mm x 12,5 mm

att använda. Den kan spara information om mer än en miljon artiklar. Den ergonomiska utformningen och

Energiprofil

swivelantennen ger maximal komfort och minimerar användarens behov av att böja sig. Slut med att böja

• Bärbar enhet: uppladdningsbart
batteri på 7,4 V

eller sträcka sig för att nå höga eller låga hyllor.

Enheten kan också snabbt identifiera material som inte lånats ut korrekt och den upptäcker genast

• Batteriets livslängd: 4 timmars 		
avläsningstid mellan uppladdnin
garna – vanligen 6-8 timmars 		
användning (beroende på
tillämpning)

materialens säkerhetsstatus. Börja hantera bibliotekssamlingen aktivt redan idag med den allra senaste

Vikt (ungefärlig)

tekniken i den digitala biblioteksassistenten från 3M.

• Bärbar enhet: 700 g (inklusive
batteri)

Och eftersom biblioteksassistenten utför hyllavläsning, sökning och inventering via samtidiga skanningar
kan den spara tid, öka produktiviteten och upptäcka fel som annars kanske skulle förbli oupptäckta.

Enkel att använda

Hög lagringskapacitet

• Idealisk för hyllavläsning, återplacering 		
på hyllor, sökning, gallring och sökning av 		
undantagsmaterial

• Sparar information om mer än en miljon 		
artiklar

• Samtidigt genomförande av hyllavläsning, 		
sökning och inventeringsskanningar

• Lagrar information effektivt och enkelt

Förbättrad säkerhet

• Ökar produktiviteten och skapar mer
ordning i biblioteket

• Upptäcker genast material som kan
orsaka alarm

Ergonomisk, bärbar design

• Identifierar material som inte lånats ut eller
återlämnats korrekt

• Bekväm

• Korrigerar fel snabbt och enkelt

• Trådlös
• Kompakt
• Lätt

3M Tag Data Manager
• Frihet att i framtiden övergå till ISO Tag 		
Data Standard
• Ger 3M™ RFID-systemet möjlighet att 		
avläsa nationsspecifika dataformat (danska,
nederländska, finska och franska)

UL-certifierad
CE-certifierad
Uppfyller kraven
i EU:s WEEE- och
RoHS-direktiv
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• Leveransförpackningens vikt: 5 kg

