SelfCheck -system
™

RFID

R-serien [UTLÅNING/ÅTERLÄMNING]
Självservice med kraften i RFID

Mått

3M™ SelfCheck™ -systemet i R-serien hjälper biblioteken att öka självservicen och samtidigt förbättra
produktiviteten och kundservicen. Tack vare utlåningsfunktionen där flera artiklar samtidigt kan lånas
ut och det lättanvända gränssnittet kan besökare och personal vara säkra på att material lånas ut och
återlämnas korrekt. Det är ett intuitivt system som besökarna snabbt lär sig att använda. R-serien är
designad och testad med hjälp av bibliotekarier och har en flexibel modulär design som är kompatibel
med ett brett urval av modeller. Systemet fortsätter automatiskt att fungera och bevara information om
nätverket eller det integrerade bibliotekssystemet går offline. Och den webbaserade fjärrövervakningen
och -diagnostiken gör att personalen kan felsöka och få systemstatistik från valfri plats. Med R-serien
kan biblioteken övervaka antalet utlåningar och schemalägga personal under högt belastade perioder då
systemet har den högsta utlåningstakten.

660 mm x 914 mm x 1 118 mm
• Monitor:
Hög upplösning
381 mm diagonal
LCD-pekskärm
Plattskärmsdisplay
• Skrivare:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Termal, inbyggd i betjäningsstationen
eller fristående Ithaca® Model
I-Therm 280

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

Webbaserad fjärrövervakning och
-diagnostik

Leveransvikt (ungefärlig)
93,18 kg med Corian® -överdel

• Pålitlig programvarustruktur

• Meddelar genast via e-post om 		
cirkulationssystemet går offline eller om 		
papperet tar slut i skrivaren

Tillförlitlig utlåning

• Övervakar återlämnings-/utlåningstakter

• Besökare kan känna sig säkra på att 		
material återlämnas/lånas ut korrekt

• Felsökning och statistik från valfri plats

Intuitivt användargränssnitt
• Lätt att använda
• Kräver mycket lite konfiguration

• Besökare kan snabbt låna flera artiklar

• Snabb problemlösning

Flexibla alternativ

• Snabb och lättladdad kvittoskrivare
• Besökaren väljer e-post-kvitto, utskrivet 		
kvitto eller inget kvitto

Modern design
• Självbetjäningsräknaren finns i olika 		
varianter med överdel i laminat och Corian®
• Skåpet finns i flera olika utföranden för att
passa in på alla bibliotek
• Flexibel modulär design som är kompatibel
med ett brett urval av modellstrukturer

• Betalning av böter och avgifter: kredit/debit,
kontant eller båda
• Lagra och vidarebefordra
• Välj mellan besökare/personal och utlåning/
återlämning
• Flera språk

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

Uppfyller kraven
i EU:s WEEE- och
RoHS-direktiv

UL-certifierad
CE-certifierad
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149 kg med laminatöverdel

