System 3M™ SelfCheck™ (seria R)
Samoobsługa, której nie trzeba tłumaczyć
Firma 3M, jako wynalazca technologii samoobsługowej, dysponuje wiodącą
w tej branży gamą produktów; wielu naszych klientów uzyskuje poziom
samoobsługi wynoszący 100%. System 3M SelfCheck™ serii R jest łatwy w
obsłudze dla pracowników i klientów w każdym wieku. Co najważniejsze,
seria R pozwoli Twojej bibliotece łatwo i tanio zarządzać obiegiem książek
– oszczędzi to czas pracowników, który będzie można poświęcić na lepszą
obsługę klientów

Intuicyjny interfejs użytkownika
• Łatwość użytkowania
• Bardzo mało czynności konfiguracyjnych
• Niezawodna architektura oprogramowania

Niezawodne przyjmowanie i
wydawanie książek
• Klienci mają pewność, że przyjmowanie i wydawanie
odbywa się bezbłędnie
• Klienci mogą szybko odebrać wiele książek
• Szybka drukarka pokwitowań
• Wybierane przez klienta pokwitowania wysyłane na
adres e-mail, drukowane lub bez pokwitowania

Dostosowywana konstrukcja

Dostosowywane opcje
• Z apłaty kar i opłat: kartą debetową / kredytową,
gotówką lub jedno i drugie
• A utomatyczne przechodzenie do trybu offline z
pośrednim gromadzeniem danych
• Przyjmowanie / odbieranie wybierane przez klienta
/ pracownika
• Wiele języków
• Współpraca z 3M™ Integrated Disc Media Unlocker
• P odświetlona szczelina wydawania pokwitowań w
drukarce

3M Tag Data Manager

• Obudowa w szerokiej gamie wykończeń, aby
dopasować wygląd do każdej biblioteki

• U możliwia stacji roboczej odczytywanie wielu
formatów bez pogorszenia wydajności; idealny
dla bibliotek, które udostępniają książki innym
bibliotekom, korzystającym z innych formatów
znaczników RFID

• Lada i moduły w różnych wersjach laminatu, Corian® i
wielu opcjach kolorystycznych

•M
 ożliwość przejścia w przyszłości na standard ISO
danych znaczników

Zdalny monitoring i diagnostyka
przez Internet

•M
 ożliwość odczytywania formatów danych
specyficznych dla określonego kraju

• Elastyczna konstrukcja modularna zgodna z szeroką
gamą modeli architektury

• Powiadomienia pocztą e-mail w czasie rzeczywistym,
jeśli system obiegu przechodzi do trybu offline lub w
drukarce brakuje papieru
• Monitorowanie danych przyjmowania / odbierania
książek
• Rozwiązywanie problemów i uzyskiwanie statystyk z
dowolnego miejsca
• Szybkie rozwiązywanie problemów
• Możliwość integracji z systemem 3M™ Command
Centre

Certyfikat UL
Zgodność z wymogami europejskich
dyrektyw WEEE i RoHS

Lada serii R
• Nowoczesna konstrukcja

Terminal serii R
• Nowoczesna, oszczędzająca miejsce konstrukcja

• Wiele opcji kolorystycznych

• Wiele opcji kolorystycznych

• Łatwość przenoszenia

• Łatwość użytkowania

• Duża wytrzymałość

• Duża wytrzymałość

•M
 ożliwość położenia na stole lub
wpuszczenia w umeblowanie

Terminal SelfCheck™
Klasyczna szafa
• Wiele różnych wykończeń
laminowanych i Corian®
• Duża powierzchnia robocza

• Opcje płatności monetami i banknotami
• Kolorystyka ścian bocznych i grafika panelu
przedniego na zamówienie klienta
• Kompleksowa praca w sieci w celu łatwego
konfigurowania i raportowania
• Duży, 19-calowy (47 cm) ekran dotykowy dla
ułatwienia użytkowania

Terminal niestandardowy
• Wygląd dostosowywany do wystroju
biblioteki

Wyposażenie biurkowe
• Ł atwość ustawiania na
wykorzystywanych meblach
• Wyposażenie dostępne w handlu
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• Unikatowe wyposażenie i elektronika
idealnie dopasowane do terminalu
niestandardowego
• Zapewniamy szczegółowy plan
architektoniczny pomagający
dopasować wygląd szafki do wystroju

