RFID 101

Neljä syytä investoida RFID-teknologiaan ja kolme syytä lykätä hankintaa.

Radiotaajuustunnistusteknologia (RFID) on kirjastoille
merkittävä investointi. Kirjaston päättäjien on sen vuoksi
punnittava tarkoin, kannattaako investoinnin tekeminen
vai onko perusteltua odottaa vielä hieman tai investoida
johonkin muuhun tekniikkaan. Perusteita harkittaessa on
otettava huomioon RFID-teknologian edut ja lyhyen aikavälin
kustannukset.

käyttöönoton valmistelun yhteydessä. ”Asiakaspalvelumme
on parantunut merkittävästi itsepalvelulainauksen
mullistettua lainausprosessin. Olemme muun muassa
perustaneet infopisteen heti sisäänkäynnin luo ja satsanneet
kirjaston viihtyisyyteen.”Tapaustutkimuksen voi ladata
osoitteesta www.3M.com/us/library.

Viime vuosina monet suuret ja pienet kirjastot ovat ottaneet
käyttöön RFID-järjestelmän. Mittavaa investointia puoltavat
yleensä seuraavat seikat:

Henkilöstön tyytyväisyys ja työteho RFID-järjestelmä
tehostaa työskentelyä. Aikaa eniten vievät toiminnot, kuten
lainaus, palautus, varausten käsittely, hävinneiden nimikkeiden
haku ja aineiston järjestely hyllyissä, on automatisoitu
kokonaan tai osittain. Sen ansiosta voidaan kehittää olemassa
olevia palveluja ja tukea kirjaston yhteiskunnallista tehtävää.
Joidenkin järjestelmien yhteydessä kirjasto on voinut RFIDjärjestelmän käyttöönoton ansiosta tarjota kielikoulutusta,
kehittää uusia palveluja lapsille ja vanhuksille sekä vastata
muihin yhteisön muuttuviin tarpeisiin.

Asiakastyytyväisyys Lainaustapahtuma nopeutuu RFIDteknologian ansiosta. RFID-teknologian ja itsepalvelun
avulla kirjaston asiakkaat voivat lainata useita kirjoja ja
muuta aineistoa yhdellä kertaa. Jonotusaika itsepalvelu- tai
palvelupisteeseen lyhenee. RFID-teknologian käyttö yhdessä
aineiston automaattisten käsittelyjärjestelmien kanssa
nopeuttaa myös CD- ja DVD-levyjen, videonauhojen ja kirjojen
palautumista takaisin hyllyille ja muiden asiakkaiden käyttöön.
Myös suosittu aineisto kiertää nopeammin. Lisäksi järjestelmä
helpottaa aineiston sijoittelua hyllyihin oikeille paikoille, mikä
vähentää turhaa etsiskelyä ja lisää asiakastyytyväisyyttä.
Monien asiakkaiden mielestä parasta on kuitenkin se, että
henkilökohtainen asiakaspalvelu on parantunut RFIDjärjestelmän
käyttöönoton
myötä.
Kirjastonhoitajilla
on enemmän aikaa palvella asiakkaita, kun fyysisten
rutiinitehtävien määrä vähenee.

Case-tutkimus

–

Kent

District

Library,(USA):

Michiganissa sijaitseva Kentin maakuntakirjasto on
osavaltion suurin kirjasto. Lainausten kokonaismäärä
vuonna 2005 oli 4,5 miljoonaa. ”Asiakkaat ovat innoissaan
nopeasta ja kätevästä itsepalvelusta. He ovat huomanneet
myös, että kirjaston henkilökunnalta saa tarvittaessa
apua heti ja heillä on enemmän aikaa palvella asiakkaita,
joilla on erityistoivomuksia.” Tapaustutkimuksen voi
ladata
osoitteesta
www.3M.com/us/library.Case-

tutkimus – Farmingtonin kaupunginkirjasto, New
Mexico,(USA)::

RFID-järjestelmään siirtyminen aloitettiin Farmingtonin
kaupunginkirjastossa vuonna 2002 uuden rakennuksen

Joissakin kirjastoissa tehokkuuden lisääntyminen ei kuitenkaan
merkitse toiminnan tehostumista vaan mahdollisuutta saattaa
palvelun laatu tasolle, jolla se oli ennen lainausmäärien
kasvua. Toisissa kirjastoissa RFID-järjestelmän käyttöönotolla
taas varaudutaan tulevaan: palvelun taso halutaan varmistaa,
vaikka henkilöstön määrä ei pysyisikään jatkuvasti kasvavien
lainausmäärien vauhdissa.
Henkilöstön terveys Käytössämme ei ole täsmällisiä
tietoja kirjastohenkilöstön rasitusvammoista, mutta monien
asiantuntijoiden mielestä jotkut lainauskäsittelyn vaiheet
altistavat kyseisille vaivoille. Näihin tehtäviin kuuluvat mm.
lainausmateriaalin viivakoodien aktivointi ja aktivoinnin
poisto, DVD- ja videokoteloiden avaaminen sisällön
tarkistamiseksi sekä yleensä suurten aineistomäärien käsittely.
RFID-järjestelmillä ei voida poistaa näitä työvaiheita
kokonaan, mutta ne vähentävät materiaalin fyysisen käsittelyn
tarvetta selvästi. Jotkut kirjastot ovatkin siirtyneet RFIDjärjestelmien käyttöön rasitusvammojen vähentämiseksi.
Taloudelliset syyt Monet kirjastojen päättäjät pitävät
tärkeimpänä perusteena RFID-järjestelmän hankinnalle sitä,
että ne maksavat itsensä takaisin yleensä kahdessa tai kolmessa
vuodessa. Lainausmäärien kasvaessa henkilöstökustannukset
voidaan pitää vakaina ja ennustettavissa RFID-järjestelmien
avulla. Myös kadonneista tai hyllyyn väärin sijoitetuista
nimikkeistä aiheutuneita aineistokustannuksia saadaan
vähennettyä. (”Kadonneita” nimikkeitä löytyy usein tuhansien

eurojen arvosta sen jälkeen, kun RFID-järjestelmän hyllytilan
hallintaohjelma on otettu käyttöön.) Sen jälkeen kun RFIDjärjestelmien hankintahinta on korvautunut, ne tuottavat yleensä
lisäarvoa vielä vähintään kymmenen vuoden ajan.
Muut tiedot:

3M Library Systemsin verkkosivuilla voi testata
hävikkilaskinta.
Lisätietoja
3M:n
investoinnin
tuottolaskimesta saa paikalliselta myyntiedustajalta.

Kannattaako vielä odottaa?
Monissa kirjastoissa ollaan tietoisia RFID:n eduista, mutta
hankintapäätöstä ei siitä huolimatta ole tehty mm. seuraavista
syistä:
Huoli tietosuojasta Jotkut kirjastot ja kansalaiset ovat
huolissaan tietosuojasta. Halutaan olla varmoja, ettei valtio
(tai teknisesti taitava naapuri) pysty jäljittämään RFID-sirujen
avulla kirjastoasiakkaiden lainaamaa aineistoa (tai asiakkaita).
Tietosuoja on erittäin tärkeä kysymys myös meille, emmekä
väitä tuntevamme valtion tai uteliaiden naapurien aikeita.
Olemme kuitenkin vakuuttuneita RFID-järjestelmien teknisistä
mahdollisuuksista ja uskomme, että seuraavat luvut hälventävät
tehokkaasti pelkoa RFID-teknologian väärinkäytöstä.
Kirjastojen aineistossa käytettävien korkeataajuustunnisteiden
luku on tavallisesti mahdollista enintään 50–60 cm:n
etäisyydeltä. Harvoissa tapauksissa lukuetäisyys voi olla
90–120 cm. Tunnisteen tietojen lukemiseksi 150–180 cm:n
etäisyydeltä tarvittaisiin pienen saunamökin kokoinen lukulaite,
mikä vaikeuttaa salaista tiedonkeruuta huomattavasti. Yli 180
cm:n etäisyydeltä salkun tai repun sisältöä ei ole mahdollista
selvittää RFID-teknologian avulla käytännössä lainkaan.
Edelleenkin epäilevällä kannalla olevia pyydämme osoittamaan
mahdottoman mahdolliseksi. Haluaisimme todella tietää,
kuinka RFID-suurtaajuustunnisteen tiedot voisi lukea 180 cm:n
päästä. Ratkaisu olisi RFID-teknologian merkittävä läpimurto.
Kustannukset Monien kirjastojen päätöksentekijät ottaisivat
mielellään käyttöön RFID-järjestelmän, mutta haluavat vielä
odottaa vuoden tai pari siinä toivossa, että hinnat halpenisivat.
Perustelu olisi oikeutettu, ellei RFID-järjestelmillä saataisi
aikaan merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa. Koska RFIDjärjestelmät korvaavat hankintahintansa muutamassa vuodessa,
niiden hankinta on perusteltua ajankohdasta riippumatta, jos
vain rahoitus saadaan järjestettyä.
Toinen kustannuksiin liittyvä syy hankinnan lykkäämiselle
on ”kirjahimo”. Monet kirjastonhoitajat sijoittaisivat liikenevät
varat mieluummin uusiin kirjoihin ja muihin medioihin –
helposti ymmärrettävistä syistä: Osa kirjastojen aineistosta on
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hävinnyt tai varastettu. Joillakin kirjastoilla on ollut käytössään
rajalliset resurssit, ja uusien kirjojen, CD-levyjen ja lehtien
hankintaa pidetään asiakkaiden kannalta hyödyllisempänä
sijoituksena ja siten mielekkäämpänä käyttökohteena yhteisille
varoille. Tällaiset päätöksentekijät pitävät RFID-järjestelmiä
mahdollisesti kilpailevana investointina. Sitä ne eivät
kuitenkaan ole. Itse asiassa investoinneilla RFID-järjestelmiin
saavutetaan nopeasti säästöjä (jotka voidaan käyttää
kirjojen ja muun aineiston hankintaan). Lisäksi järjestelmän
avulla saadaan määritettyä vääriin paikkoihin sijoitettujen
nimikkeiden sijainti ja parannettua asiakaspalvelua, mikä
edistää kansalaisten mielikuvaa kirjastosta hyödyllisenä ja
tehokkaana palvelulaitoksena.
Muut tiedot:

3M Library Systemsin verkkosivuilla voi testata
hävikkilaskinta.
Lisätietoja
3M:n
investoinnin
tuottolaskimesta saa paikalliselta myyntiedustajalta.
Toiminnan keskeytyminen Toisinaan hankinnan lykkäystä
perustellaan sillä, että ajankohta ei ole järjestelmän käyttöönoton
ja sen aiheuttamien häiriöiden vuoksi sopiva. ”Aiomme hankkia
kirjastoon uusia tietokoneita.” ”Lastenosasto on tarkoitus siirtää
kirjaston etuosaan ensimmäisen vuoden jälkeen.”
Tosiasiassa RFID-järjestelmän käyttöönotto sujuu nopeasti ja
kivuttomasti. Nykyisten tehokkaiden järjestelmien ansiosta
useimmat kirjastoasiakkaat eivät edes huomaa järjestelmän
käyttöönoton olevan käynnissä, koska hyllystä puuttuu
kerrallaan vain yksi nimike. Kirjastonhoitajat kulkevat
hyllyjen välissä kärryn kanssa ja vaihtavat viivakoodit RFIDtunnisteeksi nimike kerrallaan. Työskentely käy yllättävän
nopeasti: pienen harjoittelun jälkeen kirjaston työtekijät tai
vuokratyöntekijät pystyvät käsittelemään jopa 500 nimikettä
tunnissa. Prosessin aikana kirjastoasiakkaat voivat liikkua
hyllyjen välissä normaalisti ilman minkäänlaista häiriötä.

