SelfCheck rendszer
™

RFID
Tattle-Tape™ Biztonsági csík

V sorozat [KIVÉTEL / BEVÉTEL]

Önkiszolgáló rendszer a Tattle-Tape™ biztonsági csíkok
megbízhatóságával
A 3M™ SelfCheck™ System V-sorozata gyors, sokoldalú kivételi rendszer. Intuitív megvalósítása szinte törvényszerűvé teszi sikerét,
a kezdetektől fogva. Az egyszerűen használható érintőképernyő, a lépésenkénti útmutató, valamint a jellegzetes formaterv
segítségével a vendégek könnyebben helyezhetik el az árukat. A rendszer könyvek, folyóiratok, videokazetták, CD-k és DVD-k
kezelésére is alkalmas. Hálózati távfelügyeletet és –diagnosztikát biztosít. A vonalkód-leolvasó sokféle helyen található vonalkód
leolvasására képes. A V-tekercses kialakítás automatikusan igazodik a teljesítményszint ingadozásaihoz, és jól kiküszöböli a
nemkívánatos riasztásokat. A kiegészítő biztonsági funkciók megakadályozzák, hogy a vendégek egyetlen vonalkód alatt egynél
több könyvet vegyenek ki, illetve kivételnél felcseréljék az árukat. Dinamikus formatervével és korszerű megjelenésével a V-sorozat új
szinteket nyithat könyvtárának termelékenységében és kiszolgálási színvonalában.

Intuitív kezelőfelület

3M címkeadat-kezelő

• Egyszerűen használható, érintőképernyős felület
• A leolvasó tetszőleges helyeken és tájolásokban felvitt 		
vonalkódokat képes kezelni
• A jellegzetes V-kialakítás az áruk elhelyezését még 		
intuitívabbá teszi

• A V3 ás a VFour SelfCheck™ rendszerekhez elérhető
• Az ISO címkeadat-szabvány esetleges jövőbeli 		
módosítására felkészítve
• A 3M™ RFID rendszer országspecifikus 			
adatformátumokat is olvashat (dán, holland, finn, 		
francia)

Korszerű formaterv
• A rendszer számos burkolattal rendelhető, így az egyes 		
könyvtárak egyedi megjelenéséhez jól illeszkedik
• Könnyen utántölthető, gyors bizonylatnyomtató

Megbízható kivétel
• 10 000 esetből kevesebb, mint 1 hamis riasztás
• Több áru egyidejű, gyors kivétele
• Biztosítja az áruk megfelelő kivételét
• A vendég megválaszthatja, hogy e-mailes vagy 		
nyomtatott bizonylatot kér, illetve nem kér bizonylatot

Rugalmas opciók
• Díjak, pótdíjak befizetése: hitel-/bankkártya, készpénz,
vagy mindkettő
• Videófelügyelet
• Rögzítés, előretekerés
• A felhasználói / személyzeti oldalról ki- vagy bevétel 		
választható
• Több nyelv

Webes alapú távfelügyelet és
diagnosztika
• A V1 a vonalkód-alapú önkiszolgálást egyesíti a 3M™ 		
Tattle-Tape™ biztonságicsík-technológiával
• A V2 a V1 biztonságát több könyv egyidejű, Tattle-Tape™
technologies érzékelésével egészíti ki, így nem 		
lehetséges egyetlen vonalkód alatt egynél több könyvet
kivenni
• A V3 a V1 képességeit az RFID-alapú önkiszolgálás 		
lehetőségével egészíti ki. Egyszerre több, RFID-címkével
ellátott áru érzékelhető
• A VFour a V2 funkcióit több áru egyidejű, RFID-alapú 		
érzékelésével, valamint több könyv egyidejű, Tattle-		
Tape™-alapú érzékelésével egészíti ki

UL-tanúsítású
CE-tanúsítású
Teljesíti az EU
WEEE- és RoHSirányelveit
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Méretek
• Csak szekrény:
660 mm x 914 mm x 1 118 mm
• Monitor:
57,8 mm a pult felett
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 nyomtató

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

Szállítási tömeg
(Hozzávetőleges)
169 kg laminált munkalappal
185 Kg Corian® munkalappal

