3M :n älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä
™

Edullinen ja tehokas automaattinen aineistonkäsittelyjärjestelmä
3M™:n älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä on tarkoitettu kirjastoille, jotka haluavat automatisoida
palautus- ja lajitteluprosessit. Asiakkaat voivat hoitaa aineiston palautuksen itsepalveluna ja kuitata
palautuksen tosiaikaisesti. Tämän toiminnon avulla he voivat varmistaa, että aineisto kuitataan
välittömästi palautuksen yhteydessä. Näin he voivat lainata uutta aineistoa samalla käynnillä ylittämättä
mahdollisia lainausrajoituksia. Tämä erityisesti kirjastoille suunniteltu järjestelmä voidaan asentaa
sisä- tai ulkoseinään ja siten, että sen ääreen pääsee helposti niin kävellen kuin autollakin. Jos
kirjastossa on rajallisesti tilaa, järjestelmää voidaan käyttää vain palautuksiin. Siihen voidaan kuitenkin
yhdistää jopa kolme kärryä ja kirjaston tarpeiden mukaan määritetty lajittelumatriisi. Lajittelija käyttää
pyyhkäisyteknologiaa, joka ohjaa aineiston kärryihin, varmistaa asianmukaisen lajittelun ja vähentää
vaurioitumisen mahdollisuutta. 3M:n älykkään palautus- ja lajittelujärjestelmän intuitiivista käyttöliittymää
on helppo käyttää niin palautuksiin kuin hallinnollisiinkin tehtäviin, kuten kuittien määrittämiseen,
tilastojen luontiin ja järjestelmän vianmääritykseen. Älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä auttaa
saamaan aineiston takaisin hyllyyn nopeammin, mikä lisää henkilökunnan tuottavuutta ja parantaa

s )NTELLIGENT 2ETURN #LASSIC
42˝ × 20˝ × 36˝
(1066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Käyttöpaneeli: 31,25˝ × 31,75˝
s )NTELLIGENT 2ETURN 0LUS
42˝ × 20˝ × 36˝
(1066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Käyttöpaneeli: 21,25˝ × 31,75˝
s ,AJITTELIJA n 3,
47˝ × 20˝ × 29˝
(1193,8 mm × 508 mm × 736,6 mm)

Jännitetiedot
n TAI n 6!#
60 tai 50 Hz

Lähetyspaino (noin)
s )NTELLIGENT 2ETURN #LASSIC
124,7 kg
s )NTELLIGENT 2ETURN 0LUS
139,7 kg

asiakastyytyväisyyttä.

Luotettava palautus

Joustavat vaihtoehdot

s !INEISTO KUITATAAN PALAUTETUKSI JA POISTETAAN
asiakkaan tiedoista välittömästi.

s 2&)$ TUNNUS JATAI VIIVAKOODIVAIHTOEHTOJA

s !SENNETTAVISSA SISË TAI ULKOSEINËËN HELPPO
pääsy kävellen tai autolla.

s 6ALITTAVISSA NELJË KIELTË NELJËSTËKYMMENESTË

s 6ALINNAINEN PAPERIKUITTI
s !UTTAA NOPEUTTAMAAN AINEISTON PALUUTA
hyllyihin.

Muokattava lajittelu
s *OPA KOLME KËRRYË
s ,AJITTELUMATRIISI MUOKATTAVISSA KIRJASTON
tarpeiden mukaan.

s %- TAI 2&)$ SUOJAUS
s (ENKILÚKUNNAN POIKKEUSKUITIT

3M Tag Data Manager -ohjelma
s -AHDOLLISUUS SIIRTYË )3/
tunnistetietostandardiin tulevaisuudessa.
s !NTAA -™ 2&)$ JËRJESTELMILLE EDELLYTYKSET
lukea maakohtaisia (Tanska, Alankomaat,
3UOMI JA 2ANSKA TIETOMUOTOJA

s !UTTAA PARANTAMAAN HENKILÚKUNNAN
tuottavuutta.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä
s 2OHKAISEE HENKILÚKUNTAA JA ASIAKKAITA
käyttämään järjestelmää.
s .OPEA PALAUTUS JA AINEISTO POISTETAAN
asiakkaan tiedoista välittömästi.

UL-sertifioitu
* kuvan malli on 3M Intelligent
Return Plus
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s ,AJITTELIJA n 3,
58,9 kg
- 3M™ Intelligent Return Classic
0AINIKEKËYTTÚLIITTYMË
- 3M™ Intelligent Return Plus
Graafinen käyttöliittymä
- 3M™-lajittelujärjestelmä SL
0YYHKËISYTEKNIIKKA
Jopa kolme kärryä.

