RFID 101
Vier redenen voor een bibliotheek om te investeren in RFID-technologie... en drie redenen om te
wachten.
De Radio Frequency Identification (RFID)-technologie
betekent een investering voor bibliotheken. Om te
beslissen of de opbrengsten deze investering
rechtvaardigen, moet het management van de bibliotheek
kijken naar de voordelen, de kosten op korte termijn en
naar de argumenten om te wachten of een andere
technologie te gebruiken.
De laatste jaren hebben veel grote en kleine bibliotheken
RFID-systemen geïnstalleerd. Vaak hebben zij vier redenen
om te besluiten tot deze toch behoorlijke investering:
Klanttevredenheid. Het uitlenen van boeken en andere
materialen gaat sneller met RFID. Door gebruik te maken van
een zelfservice-systeem en van RFID kunnen klanten
meerdere artikelen in één keer uitchecken. Dit betekent dat ze
minder lang in de rij staan voor het zelfservice-punt of de
uitleenbalie. Cd’s,DVD’s, video’s en boeken worden sneller
teruggebracht op de juiste locatie wanneer de RFID
technologie gecombineerd wordt met het automatische
afhandelsysteem.
Het terugzetten van CD’s, DVD’s, video’s en boeken gaat
sneller wanneer RFID technologie gecombineerd wordt met
automatische afhandelsystemen. Hierdoor kan de klant ze
uiteindelijk sneller terugvinden en gebruiken.
Dat geldt ook voor de best-sellers die vaak uitgecheckt
worden. Bovendien worden ze op de juiste plaats
teruggeplaatst, wat het gemak voor de klanten vergroot en
ergernis vermindert.
Maar veel klanten zien als grootste voordeel dat zij meer
contact hebben met het personeel van de bibliotheek.
Wanneer bibliotheekmedewerkers minder lang bezig zijn
met routinematige fysieke klusjes, kunnen ze meer tijd
besteden aan de behoeften van de klanten.

Casestudy - Districtsbibliotheek Kent: Deze bevindt zich
in de regio Kent in Michigan. Het is de grootste bibliotheek in
deze staat. In 2005 werden er bijna 4,5 miljoen materialen
omgezet. "Onze klanten zijn enorm enthousiast over de
snelheid en het gemak van de zelfservice. Ze weten dat de
medewerkers onmiddellijk klaarstaan om hen te helpen en
meer tijd hebben voor klanten die speciale of ingewikkelde
vragen hebben." Ga naar www.3M.nl/bibliotheeksystemen
om de casestudy te downloaden.
Casestudy - Farmington (N.M.) Openbare bibliotheek:
Deze bibliotheek begon met de introductie van RFID in
2002, als voorbereiding op de opening van een nieuw
gebouw. "Het revolutionaire zelf-uitchecken heeft ons
veel mogelijkheden gegeven voor het opzetten van een
zinvolle klantenservice van hoge kwaliteit. Zo begroeten
wij de mensen bij de deur en maken de bibliotheek tot
een gastvrije, vriendelijke en interessante plaats om te
bezoeken."Ga naar www.3M.nl/bibliotheeksystemen om
de casestudy te downloaden.
Productiviteit en tevredenheid van de medewerkers. Met
RFID kunnen bibliotheekmedewerkers meer doen in minder
tijd. Een aantal van de taken die de meeste tijd kosten inchecken, uitchecken, zoeken naar niet ingeleverde of
zoekgeraakte materialen en het management van de planken wordt volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd. Dat opent
perspectieven voor het verbeteren van de huidige service en
voor het uitbreiden van de missie van de bibliotheek. In
sommige systemen heeft de installatie van een RFID-systeem
bibliotheekmedewerkers in staat gesteld taalcursussen te
geven, nieuwe programma's voor kinderen en senioren op te
zetten en andere behoeften die in de gemeenschap leven te
ondersteunen.

Sommige bibliotheken gebruiken deze productiviteitsstijging
niet voor uitbreiding; zij zien het als een kans om terug te
keren naar het serviceniveau dat hun klanten hadden voor het
leenverkeer toenam. Voor andere bibliotheken is RFID een
investering die zorgt voor de juiste service als het
personeelsbestand geen gelijke tred kan houden met de groei
van het leenverkeer.
Gezondheid van het personeel Er is niet voldoende informatie
over repetitieve stress (RSI) bij bibliotheekmedewerkers, maar
veel deskundigen denken dat bepaalde activiteiten rondom het
leenverkeer de kans op dit soort aandoeningen vergroten. Het
gaat dan om activiteiten als het oppakken van boeken, het
scannen van materialen en het openen van dvd- en
videodoosjes om de inhoud te controleren. RFID-systemen
maken geen einde aan deze activiteiten, maar zorgen wel voor
een significante vermindering van het oppakken van materiaal
door bibliotheekmedewerkers. Daarom hebben sommige
bibliotheken RFID-systemen aangeschaft als strategische
oplossing voor RSI problemen
Boekhoudkundige verantwoording. Voor het management van
bibliotheken is het sterkste argument om te investeren in RFID,
het feit dat de systemen zich meestal in twee tot drie jaar
terugbetalen. In een tijd van toenemend leenverkeer kunnen
RFID-systemen bijdragen aan stabiele en voorspelbare
personeelskosten. Ook de kosten voor zoekgeraakte of
foutieve geplaatst materiaal kunnen verminderd worden. Veel
bibliotheken vinden zelfs voor duizenden euro's aan
"zoekgeraakt" materiaal terug wanneer ze voor het eerst een
RFID-programma voor schapmanagement implementeren.
Wanneer de investering is terugverdiend, leveren RFIDsystemen gedurende tien jaar of langer winst op.
Meer gegevens:

Ga naar de 3M Library Systems website en probeer de
3M Loss Reduction Calculator. Neem contact op met
uw plaatselijke verkoopconsultant om meer te weten te
komen over de 3M SelfCheck System Return on
Investment Calculator.

Redenen om te wachten
De meeste bibliotheekmedewerkers zien de voordelen van
RFID in, maar sommigen hebben nog steeds niet de beslissing
genomen om het te installeren. Hun redenen:
Zorgen om de privacy: Voor sommige
bibliotheekmedewerkers en burgers is privacy een belangrijk
goed. Zij willen de garantie dat de regering (of een zeer
slimme, technische buurman) hun bibliotheekmaterialen (of
henzelf) niet kan opsporen wanneer ze RFID-chips gebruiken.
Wij zijn het met hen eens dat privacy heel belangrijk is en we

pretenderen niet dat wij de plannen van uw regering of uw
buurman kennen. Wij zijn echter overtuigd van de technische
mogelijkheden van RFID en we geloven dat de grenzen aan de
technologie veel van de zorgen over wat wel en niet kan,
kunnen wegnemen.
De high-frequency labels die in bibliotheekmaterialen gebruikt
worden kunnen normaal gesproken niet gelezen worden op
een afstand van meer dan 45 tot 60 cm. Heel soms kunnen ze
opgepakt worden op zo'n 90 tot 120 cm. Om op anderhalf tot
twee meter te komen, zou u een reader nodig hebben van het
formaat tuinhuisje. Voorbij twee meter is het fysiek
onmogelijk via RFID te ontdekken wat er in uw tas of rugzak
zit. Als er nu nog sceptici over zijn, willen we hen graag
uitdagen: laat ons zien hoe het zou kunnen. Wij willen graag
zien hoe een passief, high-frequency RFID-label gelezen kan
worden op een afstand van twee meter. Echt waar. Dat zou een
belangrijke doorbraak in de wetenschap zijn.
Kosten Sommige besturen van bibliotheken willen best een
RFID-systeem installeren, maar ze willen nog één (of twee)
jaar wachten met de investering, in de hoop dat de prijs zal
zakken. Dit zou een overtuigend argument zijn, ware het niet
dat RFID-systemen flinke besparingen opleveren op de
operationele kosten van de bibliotheek. Omdat het systeem in
slechts enkele jaren wordt terugverdiend, is een investering in
RFID verantwoord op elk moment dat een bibliotheek het geld
beschikbaar heeft.
Een andere kostengerelateerde reden om te wachten is
"boekenhonger". Veel bibliotheekmedewerkers hebben een
bijna onverzadigbaar verlangen naar meer boeken en andere
media, en dat is logisch. Delen van hun collecties zijn
uitgedund door verlies of diefstal. Andere collecties zijn
begonnen met geringe middelen; een uitbreiding met nieuwe
boeken, cd's en tijdschriften zou de bibliotheek nuttiger maken
voor klanten en de legitimiteit als gemeenschapsvoorziening
vergroten. Deze bibliotheekmedewerkers zien RFID misschien
als een concurrent bij het verdelen van het geld. Dat klopt niet.
In feite levert een investering in RFID al snel geld op (dat
weer gebruikt kan worden voor boeken en andere media). Ook
maakt het de locatie zichtbaar van verkeerd geplaatste
materialen waarvan men meende dat ze zoekgeraakt of
gestolen waren en tenslotte versterkt RFID het gevoel van de
gemeenschap dat de bibliotheek een waardevolle en efficiënte
voorziening voor burgers is.

Meer gegevens:

Ga naar de 3M Library Systems website en probeer de
3M Loss Reduction Calculator. Neem contact op met
uw plaatselijke verkoopconsultant om meer te weten te
komen over de 3M SelfCheck System Return on
Investment Calculator.
Verstoring Het komt ook voor dat een
bibliotheekmedewerker inziet dat een RFID-systeem een grote
en zelfs onvermijdelijke verbetering is, met duidelijke
voordelen voor medewerkers en klanten, maar het
conversieproces zou op dit moment te verstorend zijn. "We
zijn van plan een nieuwe rij computers te plaatsen." "De
planning is om in het begin van het jaar de kinderafdeling te
verhuizen naar de voorkant van de bibliotheek."
In werkelijkheid kan de overgang naar RFID snel en pijnloos
zijn. Bij de meer efficiënte systemen hebben de meeste
klanten niet eens in de gaten dat er een conversie aan de gang
is, omdat er slechts één materiaalsoort per keer van de plank
wordt verwijderd. Bij deze systemen wordt er een kar
geplaatst in het gangpad tussen de planken en zet de
bibliotheekmedewerker de barcodes stuk voor stuk om naar
RFID. Het proces gaat verbazingwekkend snel. Na even
geoefend te hebben kunnen medewerkers of inhuurkrachten
tot 500 materialen per uur verwerken. Intussen kunnen de
klanten nog steeds bij de planken komen. Zij hebben er
eigenlijk helemaal geen last van.

3M Belgium NV
Bibliotheeksystemen
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 722 53 48
Fax.: +32 (0) 2 722 50 53
E-mail : library.be@mmm.com
Website : www.3M.be
www.3M.com/library
3M, Tattle-Tape en SelfCheck zijn handelsmerken van 3M. © 3M 2007

