RFID 101
Τέσσερις λόγοι για να επενδύσει μια βιβλιοθήκη στην τεχνολογία RFID... και τρεις λόγοι για να περιμένει.
Η τεχνολογία ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency
Identification – RFID) αποτελεί επένδυση για τις βιβλιοθήκες.
Προκειμένου να αποφασίσει εάν τα οφέλη δικαιολογούν μια
τέτοια επένδυση, η διοίκηση της βιβλιοθήκης πρέπει να
εξετάσει τα πλεονεκτήματα, τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες,
καθώς και τα επιχειρήματα υπέρ της αναμονής ή της χρήσης
άλλης τεχνολογίας.
Τα τελευταία χρόνια, πολλά μεγάλα και μικρά συστήματα
βιβλιοθηκών εγκατέστησαν συστήματα RFID. Συνήθως,
εστιάζουν σε τέσσερις λόγους για τους οποίους προβαίνουν σε
μια επένδυση που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά
σημαντική:
Ικανοποίηση πελατών. Τα βιβλία και το υπόλοιπο υλικό
βγαίνουν πιο γρήγορα από τη βιβλιοθήκη με την τεχνολογία
RFID. Με τη βοήθεια ενός συστήματος αυτόματου δανεισμού
και της τεχνολογίας RFID, οι πελάτες μπορούν να δανειστούν
πολλά είδη με μία κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύουν
λιγότερο χρόνο περιμένοντας στο σύστημα αυτόματου
δανεισμού ή στο γραφείο διακίνησης. Όταν η τεχνολογία
RFID συνδυάζεται με αυτοματοποιημένα συστήματα
διαχείρισης υλικού, μπορεί επίσης να επιταχύνει τη
διαδικασία για την επιστροφή δίσκων CD και DVD,
βιντεοταινιών και βιβλίων στα ράφια – συμπεριλαμβανομένων
των μπεστ-σέλερ που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, ώστε
να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι πελάτες. Επιπλέον,
αυτά τα αντικείμενα έχουν περισσότερες πιθανότητες να
τοποθετούνται στα ράφια με ακρίβεια, γεγονός που αυξάνει τη
διευκόλυνση των πελατών και περιορίζει την αναστάτωση.
Για πολλούς πελάτες, όμως, το μεγαλύτερο όφελος είναι η
βελτιωμένη επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Όταν οι βιβλιοθηκονόμοι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σε
καθημερινές χειρωνακτικές εργασίες, μπορούν να
ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.

Μελέτη περίπτωσης – Kent District Library (KDL): Η
KDL βρίσκεται στην κομητεία του Κεντ, στο Μίτσιγκαν, και
είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της πολιτείας, αφού η
δανειστική κίνηση έφτασε τους 4,5 εκατομμύρια δανεισμούς
το 2005. «Οι πελάτες μένουν άναυδοι με την ταχύτητα και την
ευκολία του συστήματος αυτόματου δανεισμού. Ξέρουν ότι τα
μέλη του προσωπικού είναι άμεσα διαθέσιμα για να τους
βοηθήσουν, εάν χρειαστεί, και μπορούν να αφιερώσουν
περισσότερο χρόνο σε πελάτες που έχουν ειδικές ή πιο
περίπλοκες ανάγκες», δηλώνει ο Διευθυντής Πληροφορικής
Dale Atkins. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.3M.com/us/library για να κάνετε λήψη της μελέτης
περίπτωσης.

Μελέτη περίπτωσης – Farmington (N.M.) Public
Library:
Κατά την προετοιμασία των εγκαινίων ενός νέου κτηρίου,
αυτή η βιβλιοθήκη άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία
RFID το 2002. «Μας λένε ότι έχουμε την καλύτερη
εξυπηρέτηση στην πόλη. Εξαιτίας του RFID, δεν είμαστε
δεσμευμένοι πίσω από το γραφείο διακίνησης κάνοντας
εργασίες ρουτίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους
αναγνώστες και έτσι αυτοί βρίσκουν ότι χρειάζονται».
δηλώνει ο Διευθυντής Karen McPheeters. Επισκεφθείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία www.3M.com/us/library για να κάνετε
λήψη της μελέτης περίπτωσης.
Παραγωγικότητα και ικανοποίηση του προσωπικού. Με
την τεχνολογία RFID, οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να κάνουν
περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο. Ορισμένες από τις
πιο χρονοβόρες εργασίες –ο έλεγχος εισερχομένων και
εξερχομένων, η αναζήτηση για είδη σε δανεισμό που έχουν
καθυστερήσει ή έχουν χαθεί– έχουν αυτοματοποιηθεί πλήρως
ή εν μέρει. Με αυτό τον τρόπο ανοίγονται δυνατότητες για τη
βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και για τη
διεύρυνση του ρόλου της βιβλιοθήκης. Σε ορισμένα
συστήματα, η εγκατάσταση ενός συστήματος RFID έδωσε τη
δυνατότητα στους βιβλιοθηκονόμους να παρέχουν μαθήματα
γλωσσών, να δημιουργήσουν νέα προγράμματα για παιδιά και
ενηλίκους και να ανταποκριθούν σε άλλες ανάγκες που
προκύπτουν στην εκάστοτε κοινότητα.
Για ορισμένες βιβλιοθήκες, αυτή η αύξηση της
παραγωγικότητας δεν συνιστά ευκαιρία για βελτίωση, είναι
μια ευκαιρία να επανέλθουν στα επίπεδα εξυπηρέτησης που
απολάμβαναν οι πελάτες πριν την αύξηση της κίνησης. Για
άλλες βιβλιοθήκες, η τεχνολογία RFID είναι ένα βήμα προς το
μέλλον, μια επένδυση σήμερα που θα διασφαλίσει
ικανοποιητικά επίπεδα εξυπηρέτησης εάν ο αριθμός των
μελών προσωπικού δεν αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την
αύξηση της κίνησης.
Υγεία του προσωπικού. Δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία
σχετικά με την εμφάνιση συνδρόμου επαναλαμβανόμενης
χρήσης στην περίπτωση των βιβλιοθηκονόμων, αλλά πολλοί
επαγγελματίες πιστεύουν ότι ορισμένες δραστηριότητες όσον
αφορά το δανεισμό αυξάνουν την εμφάνιση τέτοιου είδους
προβλημάτων. Σε αυτές τις δραστηριότητες συγκαταλέγονται
η διευθέτηση μεγάλου αριθμού ειδών, η ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της ασφάλειας δανεισμού που φέρουν τα
είδη, καθώς και το άνοιγμα θηκών DVD και βιντεοταινιών για
τον έλεγχο του περιεχομένου. Τα συστήματα RFID δεν
εξαλείφουν αυτές τις δραστηριότητες, αλλά μειώνουν σαφώς
τη διακίνηση αντικειμένων από τους βιβλιοθηκονόμους. Γι’

αυτό το λόγο, ορισμένες βιβλιοθήκες στράφηκαν στα
συστήματα RFID στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον
περιορισμό προβλημάτων που συνδέονται με το σύνδρομο
επαναλαμβανόμενης χρήσης.
Οικονομική ευθύνη. Για τις διοικήσεις πολλών βιβλιοθηκών,
το ισχυρότερο επιχείρημα για την επένδυση στην τεχνολογία
RFID είναι ότι συνήθως γίνεται απόσβεση των συστημάτων
σε δύο με τρία χρόνια. Στην εποχή των αυξανόμενων
διακινούμενων όγκων, τα συστήματα RFID μπορούν να
συμβάλλουν στη διατήρηση των δαπανών προσωπικού σε
σταθερά και προβλέψιμα επίπεδα. Παράλληλα, μπορούν να
μειώσουν το υλικό κόστος λόγω απολεσθέντων ειδών ή ειδών
που δεν τοποθετούνται στη σωστή θέση. (Στην ουσία, πολλές
βιβλιοθήκες εντοπίζουν «απολεσθέντα» αντικείμενα αξίας
χιλιάδων δολαρίων, όταν χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το
πρόγραμμα διαχείρισης ραφιών RFID.) Αφού γίνει απόσβεση
της επένδυσης, τα συστήματα RFID εκτιμάται ότι θα
αποδίδουν για τουλάχιστον δέκα χρόνια.
Άλλα δεδομένα:

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της 3M Library
Systems και δοκιμάστε την Εφαρμογή Υπολογισμού Μείωσης
Απωλειών 3M. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το
Σύστημα Αυτόματου Δανεισμού 3M SelfCheck της
Εφαρμογής Υπολογισμού Επένδυσης, επικοινωνήστε με τον
σύμβουλο πωλήσεων στην περιοχή σας.

Λόγοι για να περιμένετε
Οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι αναγνωρίζουν τα οφέλη της
τεχνολογίας RFID, ωστόσο ορισμένοι δεν έχουν αποφασίσει
να προχωρήσουν στην εγκατάστασή της. Ας εξηγήσουμε
γιατί:
Ανησυχίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα: Για
ορισμένους βιβλιοθηκονόμους και πολίτες, τα θέματα που
αφορούν τα προσωπικά δεδομένα έχουν απόλυτη
προτεραιότητα. Ζητούν διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση (ή
ένας τεχνικά καταρτισμένος γείτονας) δεν θα παρακολουθεί
το υλικό της βιβλιοθήκης (ή αυτούς τους ίδιους) με τη χρήση
τσιπ RFID. Συμφωνούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι
πολύ σημαντικά και δεν διατεινόμαστε ότι γνωρίζουμε τις
προθέσεις της κυβέρνησης ή του γείτονά σας. Έχουμε ωστόσο
εμπιστοσύνη στις τεχνικές δυνατότητες της τεχνολογίας RFID
και πιστεύουμε ότι θα διαλύσει σε μεγάλο βαθμό τις
ανησυχίες σχετικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να μάθει
κανείς βάσει αυτής της τεχνολογίας.
Οι ετικέτες υψηλών συχνοτήτων που φέρουν τα είδη που
υπάρχουν σε μια βιβλιοθήκη δεν μπορούν να ανιχνευθούν σε
απόσταση μεγαλύτερη των 45 έως 61 εκατοστών. Σε σπάνιες
περιπτώσεις, είναι δυνατόν να ανιχνευθούν από 0,90 ή 1,2
μέτρα. Για να ανιχνευθούν από απόσταση 1,5 έως 1,8 μέτρων,
χρειάζεται συσκευή ανάγνωσης ίση με ένα σπιτάκι κήπου,
κάτι που δεν είναι καθόλου πρακτικό για μυστικές
παρακολουθήσεις. Για αποστάσεις μεγαλύτερες των 1,8
μέτρων, οι αρχές της φυσικής στις οποίες βασίζεται η
τεχνολογία RFID καθιστούν πρακτικά αδύνατο να καταλάβει
κάποιος τι έχετε στο χαρτοφύλακα ή το σακίδιό σας.

Κόστος: Οι διοικήσεις ορισμένων βιβλιοθηκών βρίσκουν
ελκυστική την ιδέα εγκατάστασης ενός συστήματος RFID,
αλλά θέλουν να περιμένουν για ακόμα ένα ή δύο χρόνια
προτού προχωρήσουν στην επένδυση, με την ελπίδα ότι οι
τιμές θα πέσουν. Αυτό θα ήταν ένα πειστικό επιχείρημα εάν
τα συστήματα RFID δεν εξασφάλιζαν σημαντικές περικοπές
στα έξοδα λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Επειδή όμως η
απόσβεση ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα χρόνια, η
επένδυση στην τεχνολογία RFID μπορεί να δικαιολογηθεί ανά
πάσα στιγμή, αρκεί η βιβλιοθήκη να μπορεί να εξασφαλίσει
τη χρηματοδότηση.
Ένας άλλος λόγος για να περιμένει κανείς, που έχει σχέση με
το κόστος, είναι η «βιβλιοφαγία». Για πολλούς
βιβλιοθηκονόμους, η δίψα για περισσότερα βιβλία και άλλα
μέσα είναι σχεδόν ακατανίκητη, και δικαιολογημένα.
Ορισμένες συλλογές συρρικνώθηκαν λόγω απωλειών ή
κλοπών. Άλλες συλλογές ξεκίνησαν με πενιχρά μέσα: η
«μετάγγιση» νέων βιβλίων, δίσκων CD και περιοδικών θα
έκανε τη βιβλιοθήκη πιο χρήσιμη στους πελάτες, ενώ θα
αύξανε και την αξία της ως κοινωνικό πόρο. Για τους
συγκεκριμένους βιβλιοθηκονόμους, η τεχνολογία RFID
μπορεί να συνιστά «ανταγωνιστική» χρήση κεφαλαίων. Δεν
είναι. Στην ουσία, μια επένδυση στην τεχνολογία RFID οδηγεί
γρήγορα στην εξοικονόμηση πόρων (οι οποίοι μπορούν να
διοχετευθούν στην αγορά βιβλίων και άλλων μέσων),
αποκαλύπτει τη θέση ειδών που έχουν τοποθετηθεί σε λάθος
σημείο και θεωρείτο ότι είχαν χαθεί ή κλαπεί και –
βελτιώνοντας τα επίπεδα ικανοποίησης πελατών– ενισχύει την
αντίληψη της κοινωνίας ότι η βιβλιοθήκη αποτελεί πολύτιμο
και αποτελεσματικό πόρο για τους πολίτες.
Άλλα δεδομένα:

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της 3M Library
Systems και δοκιμάστε την Εφαρμογή Υπολογισμού Μείωσης
Απωλειών 3M. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το
Σύστημα Αυτόματου Δανεισμού 3M SelfCheck της
Εφαρμογής Υπολογισμού Επένδυσης, επικοινωνήστε με τον
σύμβουλο πωλήσεων στην περιοχή σας.
Αναστάτωση: Ορισμένες φορές, ένας βιβλιοθηκονόμος θα
παραδεχτεί ότι ένα σύστημα RFID είναι μια καλή ή ακόμα και
αναπόφευκτη βελτίωση, με εμφανή οφέλη για το προσωπικό
και τους πελάτες, αλλά η μεταβατική διαδικασία ενδεχομένως
να προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση τη δεδομένη
χρονική περίοδο. «Σκοπεύουμε να προσθέσουμε μια επιπλέον
σειρά υπολογιστών». «Το παιδικό τμήμα πρόκειται να
μεταφερθεί στο μπροστινό μέρος της βιβλιοθήκης από την
πρώτη του έτους».
Στην πραγματικότητα, η μετάβαση στην τεχνολογία RFID
μπορεί να είναι ταχύτατη και ανώδυνη. Στην περίπτωση των
πιο αποτελεσματικών συστημάτων, οι περισσότεροι πελάτες
δεν θα καταλάβουν καν ότι η μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη,
καθώς μόνο ένα βιβλίο ή είδος απομακρύνεται από το ράφι
κάθε φορά. Σε αυτά τα συστήματα, ένα καροτσάκι
τοποθετείται στο διάδρομο ανάμεσα στα ράφια και ο
υπάλληλος της βιβλιοθήκης επεξεργάζεται τα είδη ένα προς
ένα, μετατρέποντας τους γραμμικούς κώδικες σε RFID. Η
διαδικασία είναι απίστευτα γρήγορη: με λίγη εξάσκηση, οι
υπάλληλοι και το βοηθητικό προσωπικό μπορούν να

μετατρέψουν έως και 500 αντικείμενα την ώρα. Εν τω μεταξύ,
οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα ράφια και
δεν υφίστανται σχεδόν καμία αναστάτωση.
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