SelfCheck -system
™

RFID
Tattle-Tape™ Security

Bordsenhet i V-serien [UTLÅNING/ÅTERLÄMNING]
Självservice med pålitligheten hos Tattle-Tape™ Security
3M™ SelfCheck™-systemet i V-serien är en snabb och mångsidig utlåningslösning som är så
intuitiv att lyckade förstaförsök nästan kan garanteras. Tillsammans med en lättanvänd pekskärm och
stegvisa instruktioner gör den tydliga V-designen det enkelt för besökarna att placera materialet rätt
vid utlåning. Systemet bearbetar böcker, tidskrifter, videofilmer, cd- och dvd-skivor och tillhandahåller
webbaserad fjärrövervakning och diagnostik. Det stöder även ett stort antal streckkodsplaceringar.
Den V-formade designen anpassar sig automatiskt till variationer i strömstyrka och eliminerar i
allt väsentligt oönskade larm. Extra säkerhetsfunktioner förhindrar att besökare lånar mer än en
bok under samma streckkod, och att de byter ut material under utlåningen. V-seriens dynamiska
design och vassa, moderna utseende tar bibliotekets produktivitet och service till en högre nivå.

Mått
774 mm x 787 mm x 889 mm
• Monitor:
Hög upplösning
381 mm diagonal
LCD-pekskärm med plattskärmsdisplay
• Skrivare:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Termal, inbyggd i betjäningsstationen
eller fristående Ithaca® Model I-Therm™
280-skrivare

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

Intuitivt användargränssnitt

3M Tag Data Manager

Leveransvikt (ungefärlig)

• Lättanvänt gränssnitt på pekskärm

• Finns i V3- och VFour SelfCheck™-systemen

• Skannern hanterar nästan alla placeringar 		
och riktningar på streckkoderna

• Frihet att i framtiden övergå till ISO Tag Data
Standard

87 kg med laminatöverdel
93,18 kg med Corian® -överdel

• Distinkt V-design gör den korrekta 		
materialplaceringen mer intuitiv

• Ger 3M™ RFID-systemet möjlighet att 		
avläsa nationsspecifika dataformat (danska,
nederländska, finska och franska)

Modern design
• Systemet finns i flera olika utföranden för att
passa in på alla bibliotek
• Snabb kvittoskrivare som är enkel att fylla på

Tillförlitlig utlåning
• Färre än 1 larm på 10 000 är falskt
• Snabb utlåning av många artiklar
• Garanterar att material lånas ut korrekt
• Besökaren väljer e-postkvitto, utskrivet kvitto
eller inget kvitto

Flexibla alternativ
• Betalning av böter och avgifter: kredit-/		
betalkort, kontant eller båda
• Videoutlåning
• Lagra och vidarebefordra
• Välj mellan besökare/personal och utlåning/		
återlämning

Modeller med webbaserad
fjärrövervakning och
diagnostik
• V1 kombinerar självservice via
streckkod med 3M™ Tattle-Tape™
-säkerhetsremseteknik
• V2 utökar säkerheten i V1 med multipel 		
bokavläsning med Tattle-Tape™-teknik, som
hindrar besökarna från att låna mer än en 		
bok under en streckkod
• V3 utökar kapaciteten i V1 med RFID-		
självservice, inklusive avläsning av multipla
artiklar för material märkta med RFID-		
etiketter
• VFour utökar funktionerna i V2 genom att
kombinera avläsningen av multipla artiklar 		
med RFID med multipel bokavläsning med
Tattle-Tape™-säkerhet

• Flera språk

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

UL-certifierad
CE-certifierad
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