SelfCheck rendszer
™

RFID

C sorozat [KIVÉTEL / BEVÉTEL]

Valós idejű RFID bevételezés, 24 órás rugalmasság
A 3M™ SelfCheck™ rendszer C-sorozata a forgalom növekedését a termelékenység és az ügyfélszolgálati színvonal javítása mellett
segíti. A valós idejű kivételi funkciónak és a könnyen használható kezelőfelületnek köszönhetően a vendégek és a személyzet

Méretek
• Könyvbedobó:
410 mm x 520 mm x 420 mm

tagjai is biztosak lehetnek abban, hogy minden termék azonnal bevételezésre kerül visszavitelkor. A beltéri/kültéri könyvbedobási

• Nyomtató:
159 mm x 218 mm x 149 mm

opciók tovább javítják a kényelmet. A rendszer együtt használható a 3M™ digitális könyvtárasszisztenssel, így a személyzet

Betáplálás

meghatározhatja a tartandó és a továbbítandó árukat. Az áruk gyorsan visszavihetők a raktárba, így a népszerű anyagok

100-120 vagy 200-240 VAC

gyakrabban vehetők ki. A rendszer automatikusan tovább működik és tárolja az információkat akkor is, ha a hálózat vagy az

50-60 Hz

integrált könyvtárkezelő rendszer megszakad. A webes alapú távfelügyelet és –diagnosztika segítségével a személyzet bárhonnan

4,0/2,0 A

elvégezheti a hibakeresést és az adatgyűjtést. A C-sorozat használatával a könyvtárak pontosan felügyelhetik a visszavitt termékek

Tömeg (körülbelüli)

számát, illetve oszthatják be a személyzetet csúcsidőben, amikor a visszaviteli arány a legmagasabb.

50 Kg

Valós idejű bevételezés
• Az áruk visszavitelkor azonnal bevételre kerülnek,
és törlődnek a vendég lapjáról

Automatikus tartási bizonylatok a
személyzetnek
• A kivételek gyorsan különválaszthatók

• Felgyorsítja az áruk könyvraktárba való
visszakerülését

Teljes rendszer-opció

Digitális könyvtársegéd

• Számítógéppel, érintőképernyővel, könyvbedobóval 		
és nyomtatóval

• Tartandó, továbbítandó könyvek, illetve egyéb 		
kivételek gyors letöltése

3M címkeadat-kezelő

• Biztosítja az áruk megfelelő bevételét

• Az ISO címkeadat-szabvány esetleges jövőbeli
módosítására felkészítve

Beltéri/kültéri könyvbedobó

• A 3M™ RFID rendszer országspecifikus
adatformátumokat is olvashat (dán, holland,
finn, francia)

• Sokféle építészeti kialakításhoz jól illeszthető

Távfelügyelet és -diagnosztika
• A visszaviteli arány felügyelete
• Hibakeresés és statisztika kérése bármely helyről
• Gyors problémamegoldás

UL-tanúsítású
CE-tanúsítású
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