SelfCheck rendszer
™

RFID

R sorozat [KIVÉTEL / BEVÉTEL]

Önkiszolgáló rendszer az RFID-technológia teljesítményével
A 3M™ SelfCheck™ rendszer R-sorozata a könyvtári önkiszolgálást a termelékenység és az ügyfélszolgálati színvonal
javítása mellett segíti. Az egyszerre több árut kezelni képes kivételi funkciónak és a könnyen használható kezelőfelületnek
köszönhetően a vendégek és a személyzet tagjai is biztosak lehetnek abban, hogy minden termék pontosan kerül ki- és
bevételre. A rendszer használata olyan egyszerű, hogy a vendégek pillanatok alatt megtanulhatják. A könyvtárosok
segítségével tervezett és kipróbált R-sorozat rugalmas, moduláris felépítésű, így számos építészeti kialakítással
kompatíbilis. A rendszer automatikusan tovább működik és tárolja az információkat akkor is, ha a hálózat vagy az
integrált könyvtárkezelő rendszer megszakad. A webes alapú távfelügyelet és –diagnosztika segítségével a személyzet
bárhonnan elvégezheti a hibakeresést és az adatgyűjtést. Az R-sorozat használatával a könyvtárak pontosan felügyelhetik
a feldolgozott termékek számát, illetve oszthatják be a személyzetet csúcsidőben, amikor a bevételi arány a legmagasabb.

Intuitív kezelőfelület

Webes alapú távfelügyelet és
diagnosztika

• Könnyen használható
• Megbízható szoftverrendszer

• Azonnali értesítés e-mailben, ha a kölcsönzőrendszer
leszakad a hálózatról, vagy a nyomtatóból kifogy a 		
papír

Megbízható kivétel

• Be- és kivételi adatok felügyelete

• Nagyon kevés konfigurációt igényel

• Biztosítja az áruk megfelelő ki-/bevételét

• Hibakeresés és statisztika kérése bármely helyről

• A vendégek sok árut is gyorsan kivehetnek

• Gyors problémamegoldás

• Könnyen feltölthető, gyors bizonylatnyomtató

Rugalmas opciók

• A vendég megválaszthatja, hogy e-mailes vagy
nyomtatott bizonylatot kér, illetve nem kér bizonylatot

• Díjak, pótdíjak befizetése: hitel-/bankkártya, 		
készpénz, vagy mindkettő
• Rögzítés, előretekerés

Korszerű formaterv
• A kioszkpult számos laminált és Corian® munkalappal
kapható

• A felhasználói / személyzeti oldalról ki- vagy bevétel 		
választható

• A szekrény számos burkolattal rendelhető, így az
egyes könyvtárak egyedi megjelenéséhez jól 		
illeszkedik

• Több nyelv

• A rugalmas, moduláris felépítés sokféle építészeti 		
kialakításhoz jól illeszthető

• Az ISO címkeadat-szabvány esetleges jövőbeli 		
módosítására felkészítve

UL-tanúsítású

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

CE-tanúsítású
Teljesíti az EU
WEEE- és RoHSirányelveit

3
3M Hungária Kft.

Adat, információ és hamisítás elleni védelem
1138 Budapest, Váci út 140
Tel: (1) 270-7713, 270-7777
Fax: (1) 320-0951
www.3M.hu

Újrahasznosítható papír.
© 3M 2008. Minden jog fenntartva.
A 3M, SelfCheck és Tattle-Tape a 3M védjegyei.

Méretek
660 mm x 914 mm x 1118 mm
• Monitor:
Nagy felbontású, 381 mm képátlójú, 		
síkképernyős LCD-érintőképernyő
• Nyomtató:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Hőpapíros; a kioszkba építhető, vagy különálló
Ithaca® I-Therm™ 280

Betáplálás
100-120 vagy 200-240 VAC
50-60 Hz
3,0/1,5 A

Tömeg (körülbelüli)
149 kg laminált munkalappal
93,18 Kg Corian® munkalappal

