Σύστημα SelfCheck™

RFID
Ασφάλεια Tattle-Tape™

Σειρά V, επιτραπέζια μονάδα [ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

Αυτοεξυπηρέτηση με την αξιοπιστία της ασφάλειας Tattle-Tape™
Το Σύστημα SelfCheck™ Σειρά V της 3M™ είναι μία γρήγορη και ευέλικτη λύση δανεισμού που είναι τόσο «έξυπνη»
ώστε ουσιαστικά εγγυάται την επιτυχία από την πρώτη χρήση. Η εύχρηστη οθόνη αφής σε συνδυασμό με τις βήμα προς
βήμα οδηγίες, καθώς και ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός σε σχήμα V βοηθά τους πελάτες να τοποθετούν τα τεμάχια
σωστά κατά το δανεισμό. Το σύστημα διαχειρίζεται βιβλία, περιοδικά, βίντεο, CD και DVD και παρέχει διαδικτυακό
πρόγραμμα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαγνωστικού ελέγχου. Εξυπηρετεί επίσης γραμμικούς κώδικες

Διαστάσεις
774 mm x 787 mm x 889 mm
• Οθόνη:
Υψηλή ανάλυση
381 mm διαγώνια
επίπεδη οθόνη αφής LCD
• Εκτυπωτής:

με ευρύ φάσμα τοποθέτησης. Ο σχεδιασμός με τη μορφή πηνίου σε σχήμα V προσαρμόζεται αυτόματα στις μεταβολές

216 mm x 149 mm x 159 mm

των επιπέδων ισχύος και ουσιαστικά εξαλείφει τους ανεπιθύμητους συναγερμούς. Οι πρόσθετες δυνατότητες

Θερμικός, ενσωματωμένος στον πάγκο ή
ανεξάρτητος εκτυπωτής Ithaca®, μοντέλο
I-Therm™ 280

ασφαλείας εμποδίζουν τους πελάτες από το να δανείζονται περισσότερα από ένα βιβλία με έναν μόνο γραμμικό
κωδικό και να αντικαθιστούν αντικείμενα κατά τον δανεισμό. Χάρη στο δυναμικό της σχεδιασμό και το κομψό,

Ενεργειακό προφίλ

σύγχρονο στυλ της, η σειρά V προάγει τη βιβλιοθήκη σας σε ανώτερα επίπεδα παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης.

100-120 ή 200-240 VAC

«Έξυπνο» περιβάλλον χρήσης για τους
χρήστες

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων
ετικετών 3M

• Εύχρηστο περιβάλλον χρήσης με οθόνη αφής
• Ο σαρωτής μπορεί να διαχειριστεί σχεδόν
κάθε γραμμικό κώδικα ανεξαρτήτως θέσης και 		
προσανατολισμού
• Χαρακτηριστικός σχεδιασμός σε σχήμα V που 		
διευκολύνει την ορθή τοποθέτηση των τεμαχίων

• Διατίθεται στα συστήματα V3 και V4 SelfCheck™
• Ελευθερία μελλοντικής μετάβασης στο πρότυπο ISO 		
Tag Data Standard
• Δίνει στο σύστημα RFID της 3M™ τη δυνατότητα να 		
διαβάζει εξειδικευμένες μορφές δεδομένων ανάλογα
με τη χώρα (Δανέζικα, Ολλανδικά, Φινλανδικά και 		
Γαλλικά)

Σύγχρονος σχεδιασμός
• Το σύστημα διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία 		
φινιρισμάτων προκειμένου να ταιριάζει στο στυλ κάθε
βιβλιοθήκης
• Γρήγορος εκτυπωτής αποδείξεων με γρήγορη 		
φόρτωση

Αξιόπιστος δανεισμός
• Λιγότερα από 1 ανά 10.000 εσφαλμένοι συναγερμοί
• Γρήγορος δανεισμός πολλών τεμαχίων
• Διασφαλίζει το σωστό δανεισμό των τεμαχίων
• Ο πελάτης επιλέγει εάν επιθυμεί την αποστολή της 		
απόδειξης μέσω e-mail, την εκτύπωση της απόδειξης
ή καθόλου απόδειξη

Ευέλικτες επιλογές
• Πληρωμή προστίμων και αμοιβών: πιστωτικές/		
χρεωστικές κάρτες, μετρητά ή και τα δύο
• Δανεισμός βίντεο
• Αποθήκευση και προώθηση
• Δανεισμός/Επιστροφή επιλεγόμενη από τον πελάτη/το
προσωπικό
• Πολλές γλώσσες

3,0/1,5 A

Βάρος κατά την αποστολή (Κατά
προσέγγιση)
87 Kg με επίστρωση ξύλου
93,18 Kg με επίστρωση Corian®

Μοντέλα με διαδικτυακό πρόγραμμα
απομακρυσμένης παρακολούθησης και
διαγνωστικού ελέγχου
• Το V1 συνδυάζει την αυτοεξυπηρέτηση μέσω γραμμικών
κωδίκων με την τεχνολογία ταινιών ασφαλείας Tattle-		
Tape™ της 3M™
• Το V2 επεκτείνει την ασφάλεια του V1 με την προσθήκη 		
της δυνατότητας ανίχνευσης πολλών βιβλίων μέσω της 		
τεχνολογίας Tattle-Tape™, εμποδίζοντας τους πελάτες να
δανείζονται περισσότερα από ένα βιβλία με έναν μόνο 		
γραμμικό κώδικα
• Το V3 επεκτείνει τις δυνατότητες του V1 με την 		
προσθήκη της δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης μέσω
RFID, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης 		
αντικειμένων αναφορικά με τεμάχια που φέρουν ετικέτες
RFID
• Το V4 επεκτείνει τις λειτουργίες του V2 συνδυάζοντας την
ιδιότητα ανίχνευσης πολλών τεμαχίων μέσω RFID με την
ασφάλεια Tattle-Tape™ της λειτουργίας ανίχνευσης
πολλών βιβλίων
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50-60 Hz

Παρακαλούμε κάντε ανακύκλωση.
© 3M 2009. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τα 3Μ, SelfCheck και Tattle-Tape αποτελούν
εμπορικά σήματα της 3M.

Με πιστοποίηση UL
Με πιστοποίηση CE
Πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών Αποβλήτων
από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (WEEE)
και Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS) της Ε.Ε.

