3M s intelligente tilbakeleveringsog sorteringssystem
™

Et rimelig, effektivt og automatisert materialhåndteringssystem.
3M™s intelligente tilbakeleverings- og sorteringssystem er utformet for biblioteker som ønsker å
automatisere registrerings- og sorteringsprosessen. Kundene dine kan raskt returnere artikler med
”registrering i sanntid”. Denne funksjonen garanterer at artiklene blir registrering umiddelbart ved
tilbakelevering. Kundene kan, med dette systemet, låne artikler uten å overskride lånegrensene for
samme visitt. Systemet er spesielt utformet for biblioteker og kan monteres på innvendige eller utvendige
vegger som ”walk-up” eller ”drive-up”. For biblioteker med begrenset plass, er det mulig å bruke
systemet utelukkende for tilbakelevering, eller kan brukes med tre kasser og en sorteringsmatrise som
er konfigurert til å oppfylle bibliotekets behov på best mulig måte. Søketeknologien som blir brukt av
sorteringsenheten til å styre artiklene ned i kassene, sørger for at artiklene blir sortert og behandlet
bedre. 3Ms intelligente tilbakeleverings- og sorteringssystem tilbyr også et intuitivt brukergrensesnitt
som gjør det enkelt å bruke for kunder og ansatte. Dette inkluderer også administrative oppgaver
som å konfigurere kvitteringer og generere statistikker samt systemdiagnostikk. Det intelligente
tilbakeleverings- og sorteringssystemet reduserer tiden det tar før en artikkel er tilbake i hyllen, øker

Mål
• Intelligent tilbakelevering klassisk
42” x 20” x 36”
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Panel: 31,25” x 31,75”
• Intelligent tilbakelevering pluss
42” x 20” x 36”
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Panel: 21,25” x 31,75”
• Sorteringsenhet – SL
47” x 20” x 29”
(1193,8 mm x 508 mm x 736,6 mm)

Energiprofil
100–120 eller 200–240 V AC
60 eller 50 Hz

Fraktvekt (omtrentlig)
• Intelligent tilbakelevering klassisk
124,7 kg

produktivitetsnivået blant ansatte og gir økt kundetilfredshet.

• Intelligent tilbakelevering pluss
139,7 kg

Pålitelig registrering

Fleksible alternativer

• 	Artikler registreres umiddelbart ved
tilbakelevering, og fjernes fra kundens konto

• 	RFID-artikkelidentifisering og/eller
strekkodealternativ

• Sorteringsenhet (SL)
58,9 kg

• 	Montert på innvendig eller utvendig vegg som
”walk-up” eller ”drive-up”

• 	EM- eller RFID-sikkerhet

• 	Valgfri papirkvittering

• 	Unntakskvitteringer for ansatte

• 	Artiklene kommer raskere ut i hyllene igjen

Konfigurerbar sortering
• 	Et system med opptil tre kasser
• 	Tilrettelegge sorteringsmatrise for biblioteket
ditt
• 	Øker produktiviteten blant ansatte

• 	Valg av fire språk fra en liste på 40

3M Tag Data Manager
(etikettdatabehandlingsenhet)
• 	Frihet til å endre til ISO-etikettdata-standard i
fremtiden
• 	Gjør det mulig for 3M™ RFID-systemet å
lese landsspesifikke dataformater (dansk,
nederlandsk, finsk og fransk)

Brukervennlig grensesnitt
• 	Gjør kunder og ansatte sikre på systembruk
• 	Rask registrering og umiddelbar fjerning av
artikler fra kundens konto

UL-sertifisert
*bildet som vises representerer
3Ms intelligente tilbakelevering pluss
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