Systém SelfCheck System
™

RFID
Zabezpečení Tattle-Tape™

Série S3

Cenově dostupný a spolehlivý automatizovaný systém
vracení knih
Systém 3M™ SelfCheck™ System řady S3, který je komplexním cenově dostupným a spolehlivým systémem pro
vracení knih a jejich třídění, pomáhá knihovnám zvětšit oběh knih a vést si přesnější katalog. Zároveň umožňuje
zvýšení produktivity a zkvalitnění služeb zákazníkům.

Rozměry
• Přední koncový systém

Výška: 1650 mm Šířka: 900 mm
Délka: 1 085 mm
Hmotnost: 50 Kg
• Řídící jednotka

Čtenáři si mohou být jisti, že každá položka je vrácena na správné místo, což zajišťuje funkce vracení v reálném
čase, jednoduché uživatelské rozhraní a stvrzenka pro potvrzení vrácení. Zaměstnanci navíc mohou rychle
vytřídit výjimky (knihy rezervované nebo určené k vyřazení) a odesílat materiál do regálů – čtenáři si pak mohou

Výška: 1 220 mm Šířka: 1 480 mm
Délka: 1 680 mm
Hmotnost: 75 Kg
• Třídící a dopravní jednotka

okamžitě vypůjčit nejžádanější tituly.
Třídící systém může být tvořen minimálně jednou přední koncovou jednotkou spolu s jedním vozíkem nebo
maximálně až 17 vozíky. Systém upozorní zaměstnance, jakmile se vozíky naplní, a okamžitě odešle e-mail v
případě odpojení systému výpůjček nebo v případě, že dojde papír v tiskárně. Knihovny mohou také sledovat
množství zpracovaných položek a plánovat počty knihovníků v době největšího provozu, kdy je míra vracených
knih nejvyšší. Systém SelfCheck™ řady 3 navíc umožňuje zaměstnancům více se věnovat čtenářům.

Výška: 1 220 mm Šířka: 750 mm
Délka: 1 190 mm
Hmotnost: 40 Kg
• Třídící koncová jednotka

Výška: 1 220 mm Šířka: 750 mm
Délka: 1 310 mm
Hmotnost: 40 Kg

Snadné použití, vracení knih v
reálném čase
• Položky jsou označeny jako vrácené a smazány ze 		

záznamu čtenáře

Snadné uživatelské rozhraní
• Čtenáři i knihovníci se snadno naučí se systémem 		

pracovat

• Urychluje vrácení položky do regálu

Vedení statistik

• Čtenáři i knihovníci se snadno naučí se systémem 		

• Sledování množství vracených položek

pracovat

• Plánování množství zaměstnanců v době

největšího provozu

Automatické oznámení zaměstnancům
o zadržených knihách

Možnost uzpůsobení nastavení

• Rychle odděluje výjimky

• Nastavení třídící matice podle konkrétní knihovny

Upozornění e-mailem

• Rovnoměrné rozdělení položek do více beden

• Okamžité upozornění v případě odpojení systému 		

nebo v případě, že dojde papír v tiskárně

• Nastavitelný design pro 1 – 17 vozíků
• Systém automaticky zamezuje

třídění do plných vozíků
• Možnost rozšíření

CE certifikát
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• Vozík na knihy

Výška: 820 mm Šířka: 700 mm
Délka: 1 040 mm
Hmotnost: 20 Kg

