Cyfrowy Asystent Biblioteczny 3M

™

Aktywnie zarządzaj swoimi zbiorami bibliotecznymi
Jako część systemu RFID 3M™ to bezprzewodowe urządzenie przenośne natychmiast odczytuje znaczniki RFID 3M™ na materiałach
bibliotecznych, zamieniając czynności takie jak: odczytywanie informacji z półek, umieszczanie materiałów na półkach, sortowanie,

RFID

Wymiary
• Urządzenie przenośne:
240 mm x 180 mm x 100 mm

oczyszczanie i wyszukiwanie wyjątków – w czynności rutynowe. Cyfrowy Asystent Biblioteczny jest niewielkich rozmiarów i łatwy

• Antena:
240 mm x 100 mm x 12,5 mm

w użyciu oraz jest w stanie przechowywać informacje o ponad milionie elementów. Ergonomiczna konstrukcja i antena obrotowa

Profil zasilania

maksymalizują komfort i minimalizują potrzebę schylania się. Koniec ze schylaniem się lub wyciąganiem w celu dosięgnięcia do

• Urządzenie przenośne: akumulator 7,4 V

górnych lub dolnych półek.

• Wytrzymałość akumulatora: 4 godziny czasu
odczytu między ładowaniami – w normalnych
warunkach 6-8 godzin korzystania
(w zależności od zastosowania)

Ponieważ urządzenie jednocześnie przeprowadza odczyt z półek, wyszukiwanie i skanowanie inwentarza, umożliwia oszczędzenie
czasu, zwiększenie produktywności i wykrywanie błędów, które normalnie mogłyby pozostać niezauważone. Urządzenie może
także szybko identyfikować przedmioty, które nie zostały poprawnie wypożyczone, i natychmiast wykrywa status zabezpieczeń

Waga (przybliżona)

materiałów. Zacznij aktywnie zarządzać swoimi zbiorami bibliotecznymi, korzystając z zaawansowanego Cyfrowego Asystenta

• Urządzenie przenośne: 700 g
(z akumulatorem)

Bibliotecznego 3M.

• Waga pojemnika transportowego: 5 kg

Łatwość użycia

Duża pojemność

• Idealny do odczytu z półek, zmiany organizacji 		
na półkach, wyszukiwania braków i wyszukiwania 		
wyjątków

• Może przechowywać informacje dla ponad miliona 		
elementów

• Jednoczesny odczyt z półek, wyszukiwanie i
skanowanie inwentarza
• Zwiększa produktywność i stopień uporządkowania 		
biblioteki

Ergonomiczna, przenośna konstrukcja
• Wygodny
• Bezprzewodowy
• Niewielki
• Lekki

Menedżer danych znaczników 3M

• Łatwo i efektywnie przechowuje informacje

Zwiększone bezpieczeństwo
• Natychmiast wykrywa materiały wywołujące alarm
• Identyfikuje elementy, które nie zostały poprawnie 		
wypożyczone lub zwrócone
• Szybko i łatwo naprawia błędy

Certyfikat UL

• Możliwość przejścia na standard ISO dla danych 		
znaczników w przyszłości

Certyfikat CE

• Umożliwia systemowi RFID 3M™ odczytywanie
formatów danych określonych dla danego kraju 		
(duński, holenderski, fiński i francuski)

Zgodność z dyrektywami WEEE i RoHS UE
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