SelfCheck Systeem
™

RFID
Tattle-Tape™ Beveiliging

V-Serie Tafelmodel [uitlenen / inname]
Zelfservice met de betrouwbaarheid van Tattle-Tape™
beveiliging
De 3M ™ SelfCheck™ Systeem V-Serie is een snelle en veelzijdige uitleenoplossing die zo intuïtief
is dat succes bij de eerste keer al verzekerd is. Naast een gemakkelijk te gebruiken touchscreen

Afmetingen
• 774 mm x 787 mm x 889 mm
• Monitor:
Hoge resolutie
381 mm diagonaal

en stap-voor-stap instructies helpt ook het bijzondere V-ontwerp de klanten hun materialen correct

LCD touchscreen

neer te leggen bij het uitlenen. Het systeem verwerkt boeken, tijdschriften, video’s, cd’s en dvd’s en

plat scherm

biedt webgebaseerde controle en diagnostiek op afstand. Het systeem kan omgaan met barcodes
op verschillende plaatsen. Het V-vormige ontwerp past zich automatisch aan energiewisselingen
aan en schakelt ongewenst alarm uit. Extra beveiligingsfuncties voorkomen dat klanten meerdere
boeken onder één barcode uitlenen en materialen vervangen tijdens het uitlenen. Met zijn

• Printer:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Thermaal, ingebouwd in kiosk of
stand-alone Ithaca® model
I-Therm™ 280 Printer

dynamische ontwerp en eigentijds uiterlijk neemt de V-Serie uw bibliotheek mee naar een nieuw

Energieprofiel

niveau van productiviteit en service.

100–120 of 200/240 VAC

Intuïtieve gebruikersinterface

3M Labelgegevensmanager

• Gemakkelijk te gebruiken interface met 		
touchscreen
• Scanner verwerkt bijna alle barcodes, ongeacht
plaats en richting
• Met het bijzondere V-ontwerp worden 		
materialen intuïtief goed geplaatst

• Verkrijgbaar in de V3 en VFour SelfCheck™ 		
Systemen
• Vrijheid om in de toekomst over te stappen op
ISO labelgegevensstandaard
• Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat 		
landspecifieke gegevensformaten te lezen
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

Eigentijds ontwerp
• Systeem verkrijgbaar in vele verschillende 		
afwerkingen, passend bij de inrichting van
elke bibliotheek
• Snelle en gemakkelijk te laden bonnenprinter

Betrouwbaar uitlenen
• Minder dan 1 op 10.000 keer vals alarm
• Snel uitlenen van veel materialen
• Zorgt ervoor dat materialen correct worden 		
uitgeleend
• Klant kan kiezen voor e-mail, een geprinte bon
of geen bon

Flexibele opties
• Betaling van boetes en vergoedingen: met pas,
contant of allebei
• Video uitlenen
• Opbergen en doorsturen
• Keuze tussen in- en uitlenen door klant of 		
medewerker
• Meerdere talen

3

Webgebaseerde controle en
diagnostiek op afstand
Modellen
• V1 combineert barcode zelfservice met
3M™ Tattle-Tape™ beveiligingsstrip 		
technologie
• V2 heeft naast de V1-beveiliging de meerdereboeken-detectie op basis van de Tattle-Tape™
technologie, zodat er niet meer dan één boek
onder één barcode uitgeleend kan worden.
• V3 heeft naast de V1-mogelijkheden de 		
RFID-zelfservice, met inbegrip van meerderematerialen-detectie voor materialen met een
RFID-label
• VFour breidt de V2-functionaliteit uit door
de RFID-meerdere-materialen-detectie te
combineren met meerdere-boeken-detectie via
Tattle-Tape™ beveiliging

Voldoet aan de WEEEen RoHS richtlijnen
van de EU

CE-gecertificeerd
UL-gecertificeerd

3M Bibliotheeksystemen

3M Nederland B.V.
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: 071 54 50 252
Fax: 071 54 50 430
www.3M.nl/Bibliotheeksystemen

Gelieve te recycleren.
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3M, SelfCheck en Tattle-Tape zijn
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50–60 Hz
3,0/1,5 A

Transportgewicht
(bij benadering)
87 kg met laminaat bovenkant
93,18 Kg met Corian® bovenkant

