Inteligentny system zwrotu
i sortowania 3M™
Dostępny dla wszystkich, efektywny, zautomatyzowany system
obsługi materiałów bibliotecznych
Inteligentny system zwrotu i sortowania 3M™ został stworzony z myślą o bibliotekach, których właściciele chcą
zautomatyzować proces odbioru i sortowania zwracanych egzemplarzy. Klienci Twojej biblioteki mogą szybko i samodzielnie
zwracać wypożyczone materiały, z zapewnieniem„odbioru w czasie rzeczywistym”. Dzięki temu mogą być pewni, że odbiór
egzemplarzy ma miejsce natychmiast w momencie ich zwrotu. To z kolei umożliwia im wypożyczenie kolejnych egzemplarzy bez
przekraczania limitu wypożyczeń podczas tej samej wizyty w bibliotece. Zaprojektowany specjalnie dla bibliotek system można
zamontować na ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej, zapewniając dostępność dla klientów pieszych lub zmotoryzowanych. W
bibliotekach o ograniczonej powierzchni system może być wykorzystywany tylko do zwrotów lub może zostać wyposażony w do
3 koszy z układem sortującym skonfigurowanym zgodnie z danymi potrzebami. Technologia zgarniania wykorzystywana przez
sortownik do kierowania zwracanych egzemplarzy do koszy pomaga zapewnić właściwe sortowanie, ograniczając możliwość
uszkodzenia przedmiotów. Inteligentny system zwrotu i sortowania 3M™ posiada także intuicyjny interfejs użytkownika, który
ułatwia klientom i pracownikom biblioteki korzystanie z systemu, w tym także wykonywanie czynności administracyjnych
takich jak konfiguracja potwierdzeń zwrotów, generowanie statystyk czy diagnostyka systemu. Inteligentny system zwrotu
i sortowania pomaga ograniczyć czas powrotu zwróconego egzemplarza na półkę, podnosząc w ten sposób wydajność
pracowników i jednocześnie wpływając na zwiększenie zadowolenia klientów.

Rzetelny odbiór

Elastyczne opcje

• 	Bezzwłoczny odbiór zwracanych egzemplarzy i usunięcie
ich z konta klienta.

• 	Identyfikacja egzemplarzy za pomocą technologii RFID

• 	Możliwość montażu na wewnętrznej lub zewnętrznej
ścianie; dostępność dla klientów pieszych oraz
zmotoryzowanych

• 	Zabezpieczenia EM lub RFID

• 	Opcja drukowania potwierdzenia zwrotu
• 	Szybszy powrót zwróconych egzemplarzy do zasobów

Konfigurowany system sortowania
• 	System obsługujący do 3 koszy
• 	Możliwość dostosowania procesu sortowania do danych
potrzeb
• 	Pomaga zwiększyć wydajność pracowników biblioteki

oraz/lub kodów kreskowych

Wymiary
•	System zwrotu Classic
42” x 20” x 36”
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Panel zewnętrzny: 31,25” x 31,75”
•	System zwrotu Plus
42” x 20” x 36”
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Panel zewnętrzny: 21,25” x 31,75”
•	Sortownik - SL
47” x 20” x 29”
(1193,8 mm x 508 mm x 736,6 mm)

Parametry zasilania
100 – 120 lub 200 – 240 VAC
60 lub 50 Hz

Masa przesyłki (w przybliżeniu)
•	System zwrotu Classic
124,7 kg
•	System zwrotu Plus
139,7 kg
•	Sortownik - SL
58,9 kg

• 	Wybór 4 języków z listy zawierającej 40

- System zwrotu Classic 3M™
Interfejs użytkownika z przyciskami

• 	Powiadomienia dla pracowników biblioteki o
wystąpieniu nieprawidłowości

- System zwrotu Plus 3M™
Graficzny interfejs użytkownika

Manager danych na etykietach 3M

- System sortowania SL 3M™
Urządzenie zgarniające
Do 3 koszy

• 	Możliwość przejścia na standard odczytu danych z etykiet
zgodny z normą ISO w przyszłości
• 	Umożliwia systemowi RFID 3M™ czytanie formatów
danych charakterystycznych dla konkretnych krajów
(duński, holenderski, fiński oraz francuski)

Prosty w obsłudze interfejs
• 	Dodaje pracownikom i klientom biblioteki pewności przy
korzystaniu z systemu
• 	Szybki odbiór i bezzwłoczne usunięcie zwróconych
egzemplarzy z konta klienta

Posiada certyfikat UL
* zdjęcie przedstawia system
zwrotu Plus 3M

