SelfCheck Systeem
™

B-Serie

[uitlenen / inname]

Snelle en flexibele zelfservice zonder materiaalbeveiliging
De 3M™ SelfCheck™ B-Serie is een volledig geïntegreerde hardware- en softwareoplossing,
ontworpen voor het snel en efficiënt uitlenen van alle bibliotheekmaterialen met barcodes. Vanwege
de intuïtieve gebruikersinterface vinden klanten het systeem erg gemakkelijk in gebruik. De

Afmetingen
• Monitor:
259 mm x 399 mm x 409 mm
• Printer:
88.1 mm x 35.1 mm x 65.8 mm

zelfservice-uitcheckmogelijkheid bespaart tijd en verhoogt de productiviteit. Medewerkers kunnen

Energieprofiel

zich dan richten op het leveren van persoonlijke service aan klanten. De B-Serie biedt daarnaast

100–120 or 200–240 VAC
50–60 Hz
3.0/1.5 A

de flexibiliteit om bonnen, grafische schermopties en teksten aan te passen. Met de externe
beheerfunctie kunnen medewerkers het systeem vanaf elke PC in de bibliotheek inrichten en
aanpassen.

• Monitor:
7.4 Kg

Gemakkelijk te gebruiken systeem

Geïntegreerde printer

• Intuïtieve gebruikersinterface

• Gemakkelijk te implementeren

• Leest barcodes vanuit elke positie

• Papier gemakkelijk te verwisselen

• Gemakkelijk te laden en snelle
bonnenprinter

• E-mail en papieren bonnen of geen bonnen

Flexibele opties

Webgebaseerde controle en
diagnostiek op afstand
• Onmiddellijke berichtgeving via email als 		
het leenverkeersysteem niet meer werkt
of als het papier in de printer op is

• Betaling van boetes en vergoedingen: met
pas, contant of allebei
• Video’s uitlenen
• Opbergen en doorsturen

• De snelheid van inname en uitlenen 		
bijhouden

• Keuze tussen in- en uitchecken door klant
of medewerker

• Problemen oplossen en vanaf elke locatie 		
statistieken opvragen

• Meerdere talen

• Snelle probleemoplossing

UL-gecertificeerd
CE-gecertificeerd
Voldoet aan de WEEEen RoHS richtlijnen
van de EU
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Gewicht (bij benadering)

Gelieve te recycleren.
© 3M 2008. Alle rechten voorbehouden.
3M, SelfCheck en Tattle-Tape zijn
handelsmerken van 3M

• Printer:
1.9 Kg

