3M Intelligent retourneringsen sorteersysteem
™

Een betaalbaar, efficiënt, geautomatiseerd
materiaalafhandelingssysteem
Het 3M™ Intelligente retournerings- en sorteersysteem is ontworpen voor bibliotheken die geïnteresseerd
zijn in het automatiseren van hun incheck- en sorteerproces. Uw klanten kunnen op een snelle manier zelf
hun materialen retourneren met “direct inchecken”. Met deze optie zijn zij er zeker van dat hun materialen
onmiddellijk worden ingecheckt zodra ze worden geretourneerd. Zo hebben zij de mogelijkheid tijdens
hetzelfde bezoek materialen uit te checken zonder de leentermijn te overschrijden. Het systeem is speciaal
ontworpen voor bibliotheken en kan worden geplaatst in een binnen- of een buitenmuur, om langs te lopen
of langs te rijden. Voor bibliotheken met beperkte ruimte kan het systeem gebruikt worden voor alleen
retourneren. Ook kunnen er maximaal drie bakken mee verbonden worden, met een sorteermatrix die is
aangepast aan de behoeften van uw bibliotheek. De schuiftechnologie die de sorteerder hanteert voor het
sturen van materialen naar de bakken zorgt er mede voor dat de materialen op de juiste manier worden
gesorteerd, terwijl de schade aan materialen gereduceerd wordt. Het 3M™ Intelligente retournerings- en
sorteersysteem biedt tevens een intuïtieve gebruikersinterface waardoor uw klanten en personeel het systeem
gemakkelijk kunnen gebruiken. Dit geldt ook voor de administratieve taken zoals het maken van bonnen en het
genereren van statistieken en systeemdiagnostiek. Het intelligente retournerings- en sorteersysteem helpt bij
het verminderen van de tijd die het kost om materiaal weer terug in de schappen te krijgen. De productiviteit
van het personeel wordt verhoogd, terwijl de tevredenheid van de klant groeit.

Betrouwbaar inchecken

Flexibele opties

• Materialen worden direct ingecheckt en
verwijderd uit de gegevens van de klant.

• Optie voor RFID-materiaalidentificatie
en/of barcode

• Plaatsing in binnen- of buitenmuur, om langs
te lopen of langs te rijden

• EM- of RFID-beveiliging

• Optionele papieren bon

• Uitzonderingsbonnen voor personeel

• Versnelt de terugkeer van materialen naar
de schappen

• Keuze van 4 talen uit een lijst van 40

3M Labelgegevensmanager
• Mogelijkheid om over te stappen op ISOlabelgegevens standaard in de toekomst

Sortering te configureren
• Systeem met maximaal 3 bakken
• Maak de sorteermatrix geschikt voor uw
eigen bibliotheek

• Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat
landspecifieke gegevensformaten te lezen
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

• Helpt de productiviteit van het personeel
te verhogen

Gebruikersvriendelijke interface
• Geeft personeel en klanten het vertrouwen om
het systeem te gebruiken
• Snel inchecken; materialen worden
onmiddellijk uit de gegevens van de klant
verwijderd
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3M Intelligent Return Plus
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Afmetingen
• Intelligent Return Classic
1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm
Instrumentenpaneel: 793,7 mm x 806,4 mm
• Intelligent Return Plus
1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm
Instrumentenpaneel: 539,7 mm x 806,4 mm
• Sorteerder - SL
1193,8 mm x 508 mm x 736,6 mm

Energieprofiel
100–120 of 200-240 VAC
60 of 50 Hz

Transportgewicht (bij benadering)
• Intelligent Return Classic
124,7 kg
• Intelligent Return Plus
139,7 kg
• Sorteerder - SL
58,9 kg
- 3M™ Intelligent Return Classic
Gebruikersinterface met toetsen
- 3M™ Intelligent Return Plus
Grafische gebruikersinterface
- 3M™ Sorteersysteem SL
Schuiftechnologie
Maximaal 3 bakken

