3M s digitale
biblioteksassistent
™

Aktiv administrasjon av biblioteksamlingen din
Denne håndholdte enheten, som en del av 3M™s RFID-system, leser umiddelbart 3M™s RFIDetiketter på bibliotekmaterialer, og gjør dermed hyllelesing, hylleplassering, sortering, søking, utluking og
unntaksoppsporing til rutineoppgaver. Den digitale bibliotekassistenten er kompakt og lett å bruke, og

RFID

Mål
• Håndholdt enhet:
240 mm x 180 mm x 100 mm
• Antenne:
240 mm x 100 mm x 12,5 mm

kan oppbevare informasjon om over én million artikler. Den ergonomiske utformingen og svingantennen

Energiprofil

maksimerer komfort og minimerer foroverbøying. Du behøver ikke strekke eller bøye deg for å nå høye

• Håndholdt enhet: 7,4 volts
oppladbart batteri

eller lave hyller.
Og siden enheten utfører hyllelesing, søking og inventarskanning samtidig, kan den spare tid, øke
produktivitet og finne feil som ellers ikke ville bli oppdaget. Enheten kan også raskt identifisere artikler
som ikke ble korrekt utlånt, og den sporer materialets sikkerhetsstatus umiddelbart. Begynn med aktiv
administrasjon av biblioteksamlingen din i dag med den toppmoderne digitale bibliotekassistenten fra 3M.

Enkel å bruke

Høy lagringskapasitet

• Ideell for hyllelesing, å sette artikler tilbake
på hyller, søking, utluking og unntakssporing

• Oppbevarer informasjon om mer enn én 		
million artikler

• Utfører hyllelesing, søking og
inventarskanning samtidig

• Lagrer informasjon effektivt og enkelt

Forbedret sikkerhet

• Øker produktivitet og gjør biblioteket
ryddigere

Ergonomisk, håndholdt utforming

• Sporer umiddelbart materialer som utløser
en alarm

• Komfortabel

• Identifiserer artikler som ikke er korrekt 		
utlånt eller innlevert

• Trådløs

• Korrigerer feil raskt og enkelt

• Kompakt
• Lett

3Ms etikettdatabehandler
• Frihet til å endre til ISO-etikettdatastandard
i fremtiden

UL-sertifisert
CE-sertifisert
I overensstemmelse
med EUs WEEE-direktiv
og RoHS-direktivet

3
3M Norge A/S
Avd. Biblioteksystemer

Postboks 100, 2026 Skjetten
Tlf. 06384 / Fax. 63 84 17 88
www.3m.no

Vennligst resirkuler.
© 3M 2008. Med enerett.
3M, SelfCheck og Tattle-Tape er
varemerker for 3M.

• Batteriets levetid: Fire timers lesetid
mellom oppladinger, typisk seks til
åtte timers bruk (avhengig av
bruksområde)

Vekt (omtrentlig)
• Håndholdt enhet: 700 g
(inkluderer batteri)
• Fraktcontainervekt: 5 kg

