System SelfCheck

™

Seria B [WYPOŻYCZANIE/ZWROT]

Szybka, elastyczna samoobsługa bez zabezpieczania przedmiotów
System 3M™ SelfCheck™ Seria B jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem programowo-sprzętowym, przeznaczonym do
szybkiego i wydajnego wypożyczania materiałów bibliotecznych posiadających kody kreskowe. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi

Wymiary
• Monitor:
259 mm x 399 mm x 409 mm

użytkownika system jest bardzo łatwy w obsłudze. Dostarcza możliwości samodzielnego wypożyczania, oszczędzając tym samym

• Drukarka:
88,1 mm x 35,1 mm x 65,8 mm

czas i zwiększając produktywność – co oznacza, że personel może skupić się na osobistej obsłudze klientów. Seria B umożliwia

Profil zasilania

także dostosowywanie paragonów, grafiki wyświetlanej na ekranie i tekstu. Dzięki funkcji zdalnej administracji personel może

100-120 V lub 200-240 V prądu zmiennego

konfigurować i dostosowywać system z dowolnego komputera bibliotecznego.

50–60 Hz

Łatwy w obsłudze system

Zintegrowana drukarka

Waga (przybliżona)

• Intuicyjny interfejs użytkownika

• Łatwość implementacji

• Odczyt kodów kreskowych we wszystkich pozycjach

• Łatwa wymiana papieru

• Łatwa do załadowania, szybka drukarka paragonów

• Wysyłanie paragonów pocztą e-mail lub pomijanie 		
drukowania paragonów

Zdalne monitorowanie i diagnostyka,
oparte na technologii sieci web

Elastyczne opcje

• Natychmiastowe powiadamianie pocztą e-mail o 		
wyłączeniu systemu cyrkulacji lub braku papieru w 		
drukarce

• Płatności i kary: karta kredytowa/debetowa, gotówka
lub obie z tych możliwości

• Monitorowanie ilości wypożyczeń/zwrotów

• Przechowywanie i przekazywanie

• Rozwiązywanie problemów i pobieranie statystyk z 		
dowolnego miejsca

• Możliwość wyboru wypożyczenia/zwrotu przez 		
klienta/personel

• Szybkie rozwiązywanie problemów

• Wiele języków

• Wypożyczanie kaset wideo

Certyfikat UL
Certyfikat CE
Zgodność z dyrektywami WEEE i RoHS UE
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3,0/1,5 A

• Monitor:
7,4 kg
• Drukarka:
1,9 kg

