RFID 201: Τα Βασικά
Μια εισαγωγή στη χρήση της τεχνολογίας RFID για
τη βιβλιοθήκη σας

Το πρώτο και καλύτερο ερώτημα: Γιατί
πρέπει να με ενδιαφέρει;

Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε την
τεχνολογία RFID αυτήν την

Στις περισσότερες βιβλιοθήκες, ο προϋπολογισμός για την
πρόσληψη επιπλέον προσωπικού δεν συμβαδίζει με την
αύξηση στην κυκλοφορία. Οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζονται
νέα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αυξήσουν την
παραγωγικότητά τους και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση
των πελατών χωρίς επιπλέον προσωπικό.
Πολλοί από τους εν λόγω βιβλιοθηκονόμους στρέφονται
στην τεχνολογία RFID (radio frequency identification
αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Η εδραιωμένη αυτή
τεχνολογία βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια των
περισσότερων εργασιών ταξινόμησης σε ράφια, δίνοντας τη
δυνατότητα στο προσωπικό της βιβλιοθήκης να παρέχει
άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες. Επίσης βοηθά στην
προστασία της συλλογής σας και διασφαλίζει ότι η κοινότητά
σας αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τη βιβλιοθήκη.
Η εγκατάσταση του συστήματος RFID απαιτεί κάποια
επένδυση, αλλά η απόσβεση της επένδυσης αυτής γίνεται
συνήθως μέσα σε δύο χρόνια ... και τα πλεονεκτήματα του
συστήματος μπορούν να διαρκέσουν για μια δεκαετία ή και
περισσότερο.
Ορισμένες νέες τεχνολογίες μπορεί να τρομάζουν τους
πελάτες, αλλά η RFID δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε ήδη την τεχνολογία
καθημερινά. Ακόμη και όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με
αυτήν ανακαλύπτουν σύντομα πως είναι ιδιαίτερα «έξυπνη»
και ανταποδοτική. Προσφέρει πραγματική αξία στους
βιβλιοθηκονόμους, αλλά είναι τόσο απλή που ακόμη και τα
μικρά παιδιά μπορούν –και συχνά το κάνουν– να εξηγήσουν
τη χρήση της στους γονείς τους.

εβδομάδα;
Εάν αγοράσετε ένα νέο πουκάμισο ή μια μπλούζα, το ρούχο
αυτό μπορεί να έχει ραμμένη επάνω του μια ετικέτα RFID. Εάν
περάσατε με το αυτοκίνητο από αυτόματα διόδια ή αγοράσατε
βενζίνη από ορισμένα βενζινάδικα, μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία RFID (και ίσως έχετε οδηγήσει
αυτοκίνητο με σύστημα ανάφλεξης RFID χωρίς κλειδί). Εάν
έχετε τρέξει σε μαραθώνιο, ίσως είχε εκδοθεί για λογαριασμό
σας μια ετικέτα RFID για τα παπούτσια σας, η οποία
κατέγραψε το χρόνο σας στη γραμμή του τερματισμού. Σε
ορισμένες χώρες, τα διαβατήρια φέρουν ενσωματωμένες
ετικέτες RFID.
Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις της τεχνολογίας
RFID που έχουμε στα χέρια μας. Στα παρασκήνια, οι ετικέτες
και συσκευές ανάγνωσης RFID χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση των γενικών αρχείων και ενημερώνουν τους
δικηγόρους για τη θέση των νομικών τους φακέλων. Βοηθούν
στην κατάλληλη αναγνώριση των εργαστηριακών δειγμάτων
και στην ασφαλή συντήρηση των αεριωθούμενων κινητήρων.
Οι πρωτόλειες συσκευές RFID εμφανίστηκαν τη δεκαετία του
1940. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες έρευνας και
βελτιώσεων, η τεχνολογία είναι πλέον συνυφασμένη με τη
ζωή μας. Η εφαρμογή της RFID θα πρέπει να επιταχυνθεί τα
επόμενα χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότεροι κατάσκευαστές και πάροχοι υπηρεσιών επωφελούνται από την
υψηλή αξιοπιστία και τη σχέση κόστους - αποδοτικότητας
που διαθέτει.

Τι είναι η RFID;
Με απλούς όρους, το σύστημα RFID αποτελείται από δύο
μέρη: μια ετικέτα και μια συσκευή ανάγνωσης. Οι πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες στην ετικέτα. Η συσκευή
ανάγνωσης αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες και τις
διαβιβάζει στο άτομο ή το σύστημα που τις χρειάζεται.
Μέσα στην ετικέτα, βρίσκεται ένα μικροτσίπ (το οποίο
περιέχει τις πληροφορίες) και μια κεραία. Η διάταξη αυτή
περικλείεται συνήθως από μια προστατευτική επίστρωση.
(Η διάρκεια της επίστρωσης καθορίζεται από την εφαρμογή.
Εάν η ετικέτα σας είναι τοποθετημένη σε βιβλίο, το χαρτί της
προσφέρει επαρκή προστασία, ενώ εάν είναι στερεωμένη σε
κινητήρα αεριωθούμενου, θα χρειαστείτε κάτι πιο ανθεκτικό).
Το πίσω μέρος της επίστρωσης είναι αυτοκόλλητο έτσι ώστε
να είναι δυνατή η μόνιμη στερέωση της διάταξης. Σε ένα
βιβλίο, η τελική διάταξη είναι διακριτική, έχει μήκος συνήθως
γύρω στα πέντε εκατοστά και είναι πολύ λεπτή. Οι ετικέτες
RFID των βιβλίων είναι παθητικές: δεν έχουν μπαταρίες ή
άλλη πηγή ενέργειας. Η ενέργεια που απαιτείται για την
ενεργοποίηση και την ανάγνωση των ετικετών προέρχεται από
τη συσκευή ανάγνωσης.
Μια βιβλιοθήκη εξοπλισμένη με RFID συνήθως διαθέτει
συσκευές ανάγνωσης στο γραφείο κυκλοφορίας και στο
περίπτερο αυτoεξυπηρέτησης. Άλλη μία συσκευή ανάγνωσης
εγκαθίσταται στη «θύρα» ασφαλείας—η συσκευή αυτή
ανιχνεύει τα βιβλία ή τα άλλα μέσα που δεν έχουν ελεγχθεί.
Πολλές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID στο
σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου και διαχείρισης υλικών.
Η παραγωγικότητα μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο
από μια φορητή συσκευή ανάγνωσης η οποία χρησιμοποιείται
για την καταγραφή των καθυστερήσεων και των
μεταβιβάσεων μετά την επιστροφή των βιβλίων ή για την
αναζήτηση λάθος τοποθετημένων βιβλίων στα ράφια.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία RFID;

Οι συσκευές ανάγνωσης RFID εκπέμπουν σήματα τα οποία
αναζητούν την ετικέτα. Μόλις μια ετικέτα βρεθεί εντός της
ακτίνας της, το σήμα πέφτει επάνω της, "αφυπνίζοντας" την
και προσφέροντάς της την ισχύ που χρειάζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στο είδος των πληροφοριών που
χρειάζεται η συσκευή ανάγνωσης.
• Εάν ένας πελάτης θέλει να δανειστεί μια στοίβα βιβλία,
κάθε ετικέτα ανταποκρίνεται άμεσα με στον μοναδικό
αριθμό αναγνώρισης του αντικειμένου στο οποίο είναι

κολλημένη. Ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος που εμφανίζεται
στο γραμμωτό κώδικα που χρησιμοποιούν πολλές
βιβλιοθήκες. Το σύστημα RFID αναμεταδίδει τον αριθμό
αναγνωριστικού στο σύστημα διαχείρισης της βιβλιοθήκης,
το οποίο ανακτά τον τίτλο, τον ελέγχει για δανεισμό και
δημιουργεί μια απόδειξη.
• Εάν κάποιος πελάτης επιστρέψει ένα βιβλίο, η ετικέτα
ανταποκρίνεται με τον αριθμό αναγνώρισης και το
σύστημα πιστώνει το λογαριασμό του πελάτη. Εάν το
σύστημα περιλαμβάνει σύστημα αυτοματοποιημένης
διαχείρισης υλικών, θα κατευθύνει το βιβλίο στο κατάλληλο
καλάθι για επανατοποθέτηση στο ράφι.
• Εάν ένας βιβλιοθηκονόμος πραγματοποιεί σάρωση στα
ράφια για απογραφή, η φορητή συσκευή ανάγνωσης ηχεί
κάθε φορά που εντοπίζει ένα βιβλίο που λείπει ή που
θεωρείται ότι έχει επιστραφεί ή έναν τόμο που έχει
τοποθετηθεί σε λάθος ράφι ή που είναι "υποψήφιος" για
διαλογή.
• Εάν ένας πελάτης ξεκινήσει να φύγει από τη βιβλιοθήκη με
ένα τεμάχιο, η συσκευή ανάγνωσης ρωτά την ετικέτα εάν
έχει δηλωθεί ο δανεισμός του. Εάν η ετικέτα απαντήσει
αρνητικά, η συσκευή αναγνώρισης που βρίσκεται στην
πόρτα θα σημάνει συναγερμό, υπενθυμίζοντας στον πελάτη
να επιστρέψει τον τόμο ή να δηλώσει το δανεισμό του.
Η ακτίνα του συστήματος RFID τροποποιείται ανάλογα με
την εφαρμογή του. Σε μια μεγάλη αποθήκη, το σύστημα
πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει ετικέτες που βρίσκονται
σε παλέτες σε απόσταση έως και 5 μέτρα. Σε μια
βιβλιοθήκη, τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να
διαβάζουν ετικέτες που βρίσκονται σε απόσταση μόνο
μερικών βημάτων.
Η RFID έχει μερικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων
τεχνολογιών κυκλοφορίας, όπως οι γραμμωτοί κώδικες. Για
παράδειγμα, κάθε φορά που ένα τεμάχιο με γραμμωτό κώδικα
εισέρχεται ή εξέρχεται, ο πελάτης ή το μέλος του προσωπικού
πρέπει να το περάσει χωριστά στην συσκευή ανάγνωσης και να
το ευθυγραμμίσει με ένα σαρωτή. Πρόκειται για μια πολύ
χρονοβόρα διαδικασία σε σχέση με την τεχνολογία RFID, η
οποία προσφέρει δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου αρκετών
τεμαχίων, χωρίς να απαιτεί ευθυγράμμιση. Τα τεμάχια με
γραμμωτό κώδικα ορισμένες φορές απαιτούν πολλαπλές
σαρώσεις πριν διαβαστούν. Και οι γραμμωτοί κώδικες—
λόγω του ότι είναι τυπωμένοι σε χαρτί και πρέπει να
τοποθετηθούν στο εξωτερικό μέρος του τόμου ή του
δοχείου—μπορεί να γδαρθούν ή να καταστεί αδύνατη η
ανάγνωσή τους λόγω φυσιολογικής φθοράς.

Πώς θα ωφελήσει η τεχνολογία RFID τους
πελάτες μου;
Γρηγορότερος και ευκολότερος δανεισμός και επιστροφή.
Μια στοίβα από βιβλία εξοπλισμένα με RFID μπορούν να
αναγνωστούν και να ελεγχθούν για δανεισμό ταυτόχρονα, από
έναν βιβλιοθηκονόμο ή από κάποιο πελάτη. Επειδή η
τεχνολογία αυτή είναι τόσο εύχρηστη και γρήγορη, οι πελάτες
τείνουν να εξυπηρετούνται μόνοι τους. Η επιστροφή είναι
επίσης πολύ πιο εύκολη και γρήγορη με το σύστημα RFID.
(Και εάν η RFID συνδυάζεται με σύστημα αυτοματοποιημένης
διαχείρισης υλικών, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι
παροιμιώδης: το σύστημα μπορεί να δεχτεί μια επιστροφή, να
πιστώσει το λογαριασμό του πελάτη και να ταξινομήσει το
τεμάχιο για επανατοποθέτηση στο ράφι, ενώ ο βιβλιοθηκονόμος βρίσκεται στο χώρο της βιβλιοθήκης εξυπηρετώντας
έναν πελάτη.)
Αυξημένη προσοχή από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Με
την RFID, οι βιβλιοθηκονόμοι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο για
τη διαχείριση των τεμαχίων—να τα γυρίζουν, να τα σαρώνουν
και να τα στοιβάζουν για τους πελάτες—και έχουν περισσότερο
χρόνο προκειμένου να απαντούν σε ερωτήσεις και να
εξυπηρετούν τα διάφορα αιτήματα των πελατών.
Μια πιο παραγωγική επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. Οι
βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν την τεράστια πρόκληση του να
επιτηρούν τους πόρους τους. Διατηρούν χιλιάδες—ή ακόμη και
εκατομμύρια—μεμονωμένα τεμάχια, καθένα εκ των οποίων
είναι μοναδικό και ιδιαίτερα σημαντικό για τον πελάτη που το
θέλει προκειμένου να συντάξει μια έκθεση ή επειδή είναι το
τελευταίο βιβλίο ενός αγαπημένου συγγραφέα. Με τη RFID,
τα τεμάχια αυτά βρίσκονται στη θέση που πρέπει, για να τα
βρίσκουν οι πελάτες και οι βιβλιοθηκονόμοι. (Κατά τη
διαδικασία μετάβασης στο σύστημα RFID, οι βιβλιοθήκες
επωφελούνται άμεσα από την ανάκτηση των βιβλίων που
είχαν τοποθετηθεί σε λάθος θέση—συχνά πρόκειται για
εκατοντάδες βιβλία—και που θεωρούνταν χαμένα).
Η RFID ωφελεί και το προσωπικό: Η ικανοποίηση που
αντλούν οι βιβλιοθηκονόμοι από τη δουλειά τους αυξάνεται
και οι βλάβες από την επαναλαμβανόμενη χρήση ενδέχεται να
μειωθούν, όταν περνούν περισσότερο καιρό βοηθώντας τους
πελάτες και λιγότερο καιρό σηκώνοντας βιβλία.
Παραδοσιακά, η αποστολή της βιβλιοθήκης ήταν να
προσφέρει ισοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και στις ιδέες.
Σήμερα, οι κοινότητες αναμένουν από τις βιβλιοθήκες τους να
αποτελούν κομβικό σημείο για ένα φάσμα κοινωνικών
δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει από μαθήματα και
διαλέξεις μέχρι εκθέσεις τέχνης και παραστάσεις.
Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση του
προσωπικού, η RFID μπορεί να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να

επιτελέσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο, αντιμετωπίζοντας
παράλληλα νέες και συχνά απαιτητικές προσδοκίες των
πελατών και των διοικητικών συμβουλίων.

Τι λένε οι κριτικές για την RFID;
Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το σύστημα RFID είναι
γενικώς αποδεκτή σήμερα. Διαθέτει διάρκεια, είναι αξιόπιστη
και οικονομικά αποδοτική—γεγονός το οποίο εξηγεί γιατί η
χρήση της ολοένα αυξάνεται στην καθημερινή μας ζωή.
Μία από τις συχνότερες ανησυχίες είναι η ιδιωτικότητα. Εάν
ένα βιβλίο ή CD είναι εξοπλισμένο με ετικέτα RFID, θα μπορεί
κάποιος να διαβάσει την ετικέτα από μακριά και να γνωρίζει
τι ακούω ή τι διαβάζω;
Η ιδιωτικότητα είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να
αντιμετωπίζεται αναλόγως. Οι βιβλιοθήκες έχουν καθιερώσει
περίπλοκα πρωτόκολλα για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες
θα μπορούν να παίρνουν υλικό όντας απολύτως βέβαιοι ότι
δεν θα παρακολουθούνται οι δραστηριότητές τους. Τα
συστήματα RFID συνάδουν με τις προσπάθειες προστασίας
της ιδιωτικότητας των πελατών.
Πρώτον, οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια ετικέτα
RFID είναι ανάλογες με τις πληροφορίες ενός γραμμωτού
κώδικα. Και οι δύο ετικέτες είναι πολύ περισσότερο
δυσανάγνωστες από τον τίτλο ο οποίος είναι τυπωμένος με
μεγάλα γράμματα πάνω στο εξώφυλλο και τη ράχη του
βιβλίου.
Κατά δεύτερον, η μικρή ακτίνα των περισσότερων
συστημάτων RFID για βιβλιοθήκες—η οποία δεν ξεπερνά τα
εξήντα εκατοστά—σημαίνει ότι είναι σχεδόν απίθανο κάποιος
να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ετικέτες βιβλίων ή άλλων
μέσων μετά την απομάκρυνσή τους από τη βιβλιοθήκη από τον
πελάτη. (Στην πραγματικότητα, η ιδιωτικότητα μπορεί να
ενισχυθεί όταν η αυτοεξυπηρέτηση συνδυάζεται με το RFID.
Ο αδιάκριτος παρατηρητής θα δυσκολευτεί πολύ να σαρώσει
όλους τους τίτλους κατά την τοποθέτηση μιας στοίβας
βιβλίων σε μια συσκευή ανάγνωσης RFID και την άμεση
έξοδό τους από τη βιβλιοθήκη).
Πράγματι, εάν υπήρχε πρακτικός τρόπος ανάγνωσης ετικετών
RFID υψηλής συχνότητας (όπως αυτές που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες) από απόσταση ενός ή ενάμισι
μέτρου, οι προμηθευτές της RFID θα ήταν κατενθουσιασμένοι. Στην πράξη, οι φυσικές ιδιότητες των ετικετών RFID
υψηλής συχνότητας, καθιστούν κάτι τέτοιο μη εφικτό. (Για
την ανάγνωση ετικετών υψηλής συχνότητας από απόσταση
ενάμισι μέτρου, απαιτείται πομπός υψηλής ισχύος και
μεγέθους φορτηγού.) Συμπέρασμα: Η εταιρεία μας είναι
πολλά χρόνια στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και

επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρόκειται να
συμβεί ποτέ, αλλά δεν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο συνιστά
πρακτική απειλή.

Πώς κωδικοποιώ την ετικέτα;
Η προσθήκη πληροφοριών σε μια ετικέτα RFID είναι
συνήθως απλή, εύκολη και εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία.
Κάθε κατασκευαστής έχει το δικό του σύστημα. Παρακάτω
περιγράφεται ο τρόπος που γίνεται η μετατροπή από
γραμμωτούς κώδικες σε RFID, όταν συνεργάζεστε με την
εταιρεία 3M Library Systems:
• Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός περιέχεται σε έναν
σταθμό μετατροπής με εύκολο χειρισμό, ο οποίος κυλάει
μεταξύ των ραφιών (συνεπώς δεν θα χρειάζεται να
κουβαλήσετε στοίβες βιβλίων από το ράφι και μετά να τα
ξανατοποθετήσετε). Οι σταθμοί αυτοί συνήθως
ενοικιάζονται για μεγάλες μετατροπές, ενώ οι μετέπειτα
προσθήκες της συλλογής μπορούν να εύκολα εξοπλιστούν
με τις ετικέτες RFID χρησιμοποιώντας το σταθμό εργασίας
που βρίσκεται στο γραφείο κυκλοφορίας.
• Ο βιβλιοθηκονόμος τοποθετεί το γραμμωτό κώδικα
του τεμαχίου κάτω από ένα σαρωτή, που αιχμαλωτίζει
τις πληροφορίες.
• Ο σταθμός παρέχει μια κενή ετικέτα RFID.
• Ενώ ο βιβλιοθηκονόμος κολλάει την ετικέτα στο τεμάχιο,
ο σταθμός κωδικοποιεί αυτόματα τις πληροφορίες που
έχουν μόλις σαρωθεί από τον γραμμωτό κώδικα.
• Ο βιβλιοθηκονόμος επανατοποθετεί τον τόμο στο ράφι και
βγάζει άλλο βιβλίο.
Με την εταιρεία 3M, η διαδικασία μετατροπής είναι ιδιαίτερα
αυτοματοποιημένη. Δεν υπάρχει περίπλοκη εγκατάσταση ή
περίπλοκη χειροκίνητη εισαγωγή κωδικών πρόσβασης ή
δεδομένων. Μετά την ενεργοποίηση του σταθμού
μετατροπής, το μέλος του προσωπικού δεν χρειάζεται να
πατήσει κανένα άλλο κουμπί. Χρησιμοποιώντας μόνον ένα
σταθμό, ένα μέλος του προσωπικού μπορεί να μετατρέψει
έως και 500 τεμάχια την ώρα. Χρησιμοποιώντας αρκετούς
σταθμούς, μια βιβλιοθήκη μπόρεσε να μετατρέψει μία
συλλογή 160.000 τεμαχίων μέσα σε 10 ημέρες.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Καθώς μελετούν το ενδεχόμενο μιας σημαντικής επένδυσης,
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού
πρέπει να αναλογιστούν και τις πιθανές παγίδες. Τυπικά,
ξεκινούν ερευνώντας τις εμπειρίες άλλων βιβλιοθηκών με
τεχνολογία RFID. Κατά την έρευνα αυτή ανακαλύπτουν ότι οι
καταστροφικές αποτυχίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι ορισμένες βιβλιοθήκες
επιτυγχάνουν ομαλότερη εφαρμογή από κάποιες άλλες και
ορισμένες είναι περισσότερο ικανοποιημένες από τη
λειτουργικότητα μετά την εφαρμογή και την τεχνική
υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη μερικών
προφυλάξεων.
1. Απευθυνθείτε μόνο σε αναγνωρισμένους προμηθευτές: το
σύστημα μπορεί να διαρκέσει για μία δεκαετία ή
περισσότερο, οπότε θα χρειαστείτε κάποιον προμηθευτή
με την ίδια μακροβιότητα. Ζητήστε συστάσεις.
2. Όταν αποφασίσετε ποιος είναι ο προμηθευτής που
προσφέρει τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών σας, μην
φοβηθείτε τη δέσμευση. Οι πλέον επιτυχημένες
εγκαταστάσεις RFID είναι αποτέλεσμα στενής
συνεργασίας μεταξύ της βιβλιοθήκης και ενός μόνο
προμηθευτή στον οποίο «ανήκει» το σύστημα. Επιμείνετε
να αναλάβει ο προμηθευτής την ευθύνη για τον εξοπλισμό,
το λογισμικό, την ολοκλήρωση του ILS (Integrated Library
System - Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθηκών),την
αρχική εκπαίδευση και την τεχνική συντήρηση. Εάν
ο προμηθευτής δεν είναι πρόθυμος ή δεν έχει τη
δυνατότητα να παίξει αυτόν το ρόλο, σκεφτείτε το
ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε άλλο προμηθευτή. (Αυτό
σημαίνει βέβαια ότι πρόκειται για τοπικό ή περιφερειακό
προμηθευτή. Εάν ο πάροχος τεχνικής υποστήριξης
βρίσκεται στην άλλη μεριά της ηπείρου—ή σε άλλη
ήπειρο—ο χρόνος παραμονής του εξοπλισμού εκτός
λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι αποδεκτός).
3. Προσέξτε το σχεδιασμό του συστήματος. Λόγω
του ότι τα συστήματα RFID επιφέρουν άμεσες και
θεαματικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, το
προσωπικό ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να
παραβλέψει ορισμένες ατέλειες στο σχεδιασμό του
συστήματος. Είναι πρόθυμοι να δεχτούν ορισμένες μικρές
φαινομενικά ενοχλήσεις, προκειμένου να ωφεληθούν από
τα πλεονεκτήματα το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι
κατανοητό, αλλά δεν συνιστάται. Οι μικρές ενοχλήσεις σε
σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται μεγάλες. Για
παράδειγμα: ορισμένα συστήματα RFID έχουν άκομψη
διεπαφή με το ILS. Το αποτέλεσμα είναι ένα υπερβολικά
περίπλοκο σύστημα κυκλοφορίας και ένα ILS με
μικρότερη λειτουργικότητα. Το προσωπικό και οι πελάτες
παίρνουν ως δεδομένα τα πλεονεκτήματα του RFID σε
σύντομο χρονικό διάστημα και εστιάζουν στις ελλείψεις
που κάποτε θεωρούνταν μικρές. Κοιτάξτε γύρω σας:
υπάρχουν προσιτά στην τιμή συστήματα που δεν συνεπάγονται την υποβάθμιση της αποτελεσματικότητάς τους.
4. Αγοράστε ένα σύστημα με κινητό σταθμό μετατροπής.
Ορισμένοι βιβλιοθηκονόμοι ανακαλούν στη μνήμη τους

τη μετάβαση στο RFID ως μακροχρόνιο μπελά, ενώ άλλοι
ως μια συνηθισμένη εργασία. Οι βιβλιοθήκες που
χρησιμοποίησαν κινητό σταθμό μετατροπής ανήκουν
συνήθως στη δεύτερη ομάδα. Ο κινητός σταθμός επιτρέπει
στο προσωπικό να κινείται ανάμεσα στις στοίβες
μετατρέποντας έναν τόμο τη φορά. Αυτό καθιστά τη
διαδικασία ταχύτερη, ευκολότερη για το προσωπικό (τα
βιβλία δεν μεταφέρονται πλέον σωρηδόν σε χωριστό χώρο
ώστε να πρέπει να ξαναμεταφερθούν μετά) και λιγότερο
αποδιοργανωτική για τους πελάτες. (Δεν χρειάζεται να
αγοράσετε το σταθμό. Οι κινητοί σταθμοί μετατροπής
συχνά ενοικιάζονται μόνο για τη διαδικασία μετατροπής.)
5. Αποφύγετε τις κατοχυρωμένες ετικέτες RFID. Τον πρώτο
καιρό της τεχνολογίας RFID—προτού ο κλάδος
υιοθετήσει τα τυποποιημένα πρωτόκολλα—κάθε εταιρεία
είχε τη δική της αντίληψη ως προς το τι θα ήταν πρακτικό
για τους χρήστες. Σήμερα, οι περισσότερες ετικέτες
χρησιμοποιούν βιομηχανικά πρότυπα που θα συνεχίσουν
να είναι αναγνωρισμένα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Ορισμένες κατοχυρωμένες ετικέτες εξακολουθούν να
υφίστανται, ωστόσο, η κατασκευή ενός νέου
συστήματος χρησιμοποιώντας αυτές τις κατοχυρωμένες
ετικέτες μπορεί να περιορίσει τις επιλογές σας
μακροπρόθεσμα.

Γιατί να επιλέξω την εταιρεία 3M;
Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και του προσωπικού
των βιβλιοθηκών φέρουν την ευθύνη της διερεύνησης των
προμηθευτών RFID και της σύγκρισης των συστημάτων
τους. Μετά από αυτό, συνήθως αποφασίζουν να
συνεργαστούν με την 3M. Γιατί;
Άριστη τεχνολογία. Για να έχει αξία η επένδυσή σας, το
σύστημα RFID πρέπει να βελτιώνει τη διευκόλυνση των
πελατών και την παραγωγικότητα του προσωπικού. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να έχει διάρκεια, αξιοπιστία και
ακρίβεια—με το πέρασμα του χρόνου. Τα συστήματα 3M
διαθέτουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά, λόγω του ότι
βασίζονται σε έρευνες δεκαετιών που αφορούν στις βασικές
τεχνολογίες, από την επεξεργασία σήματος και τα
αυτοκόλλητα μέχρι το λογισμικό συστημάτων και τις
προηγμένες μεθόδους κατασκευής. Επίσης υποβάλλουμε τα
προϊόντα μας σε επισταμένη επιταχυνόμενη γήρανση, καθώς
και σε άλλες δοκιμασίες.
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Εξαιρετικός σχεδιασμός. Το σύστημα 3MTM RFID είναι
«έξυπνο», εύχρηστο και ελκυστικό—χάρη στην πολυετή
πείρα στο σχεδιασμό και την κατασκευή υψηλά ολοκληρωμένων συστημάτων παρόμοιας περιπλοκότητας σε πληθώρα
κλάδων. (Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται συστήματα
διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών, κατασκευής εξαρτημάτων
ακριβείας για ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοματοποιημένων
δοκιμών βιολογικών υλικών, γρήγορης συσκευασίας—και ο
κατάλογος συνεχίζεται). Διαθέτουμε πολυετή πείρα στο
σχεδιασμό λογισμικού, τον ηλεκτρονικό και το μηχανολογικό
σχεδιασμό και έχουμε μάθει τον τρόπο συγκερασμού της εν
λόγω εμπειρογνωμοσύνης με τον ανθρώπινο παράγοντα και
τον βιομηχανικό σχέδιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα μείγμα
λειτουργικότητας και κομψότητας που προσκαλεί τους
πελάτες να δοκιμάσουν το σύστημα και τους επιβραβεύει όταν
το πράττουν: σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90 τοις εκατό
των πρωτόπειρων χρηστών έχουν επιτυχές αποτέλεσμα όταν
επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα 3M SelfCheck.
Πείρα στον τομέα των βιβλιοθηκών. Η 3M συνεργάζεται με
βιβλιοθηκονόμους για περισσότερα από 35 χρόνια. Ήμασταν
παρόντες κατά τη μετάβασή τους από τους φθαρμένους
χάρτινους καταλόγους στις ολοκληρωμένες βάσεις
δεδομένων. Βοηθήσαμε στην επέκταση των συλλογών τους
από τα κλασικά μυθιστορήματα στα DVD. Κατανοούμε τις
απαιτήσεις των πελατών, την εκπληκτική πρόκληση της
παρακολούθησης πεντακοσίων χιλιάδων ή και παραπάνω
τεμαχίων, αλλά και τη δέσμευση του προσωπικού σας. Επίσης
κατανοούμε τους πελάτες και τον τρόπο που επιθυμούν να
αλληλεπιδρούν με το λογισμικό και τον εξοπλισμό.
Απαράμιλλη εξυπηρέτηση. Οι βιβλιοθηκονόμοι ξέρουν πώς να
ψάχνουν για πληροφορίες. Όταν ερευνούν για προμηθευτές,
συνήθως ανακαλύπτουν ότι η εξυπηρέτηση της 3M έρχεται
πρώτη και με διαφορά. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε
κατορθώσει να διατηρήσουμε τη θέση μας στον κλάδο των
βιβλιοθηκών για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και που οι
υφιστάμενοι πελάτες μας εξακολουθούν να μας προτιμούν.
(Μην πιστέψετε όμως εμάς, απλά ρωτήστε).
Εμείς εδώ θα είμαστε. Η 3M εξυπηρετεί τους πελάτες της για
περισσότερο από έναν αιώνα. Πολλές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας καθημερινά. Για κάποιους είναι ένα
απλό σημείωμα Post-it® Note ή μια ταινία. Για άλλους είναι
μια οθόνη ιδιωτικότητας υπολογιστών ή ένα πρακτικά άψογο
σύστημα ασφαλείας. Αυτό που ανακαλύπτουν είναι ότι η 3M
δεν διαθέτει απλώς απαράμιλλο επίπεδο ποιότητας και
εξυπηρέτησης, αλλά συνεχίζει να το βελτιώνει.
Τα 3M, SelfCheck και Post-it είναι εμπορικά σήματα της
Εταιρείας 3M.

