R-serien Selvbetjeningsautomat

RFID

RFID teknologi
Selvbetjeningsautomat for utlån og innlevering
3M™ SelfCheck™-systemet R-serien øker selvbetjeningen samtidig som det forbedrer effektivitet og
kundeservice. Automatens funksjon for utlån av flere artikler og brukervennlige grensesnitt gjør at kunder
og ansatte kan være trygge på at artikler lånes ut og leveres inn på korrekt måte. R-serien er utformet og
testet med hjelp av bibliotekarer, og har en fleksibel, modulær utforming som er kompatibel med et bredt
utvalg av arkitektoniske modeller. Systemet fortsetter automatisk å fungere og oppbevarer informasjon
selv om nettverket eller det integrerte biblioteksystemet blir frakoblet. Med nettbasert fjernovervåking
og -diagnostisering, kan ansatte feilsøke og få systemstatistikk fra enhver lokasjon. Med R-serien kan
biblioteker overvåke materialflyten og planlegge bruk av ressurser for de travleste periodene, når systemet
har den høyeste utlånsraten.

Mål
660 mm x 914 mm x 1 118 mm
• Skjerm:
Høy oppløsning
17” LCD flatskjerm
Trykkfølsom
• Skriver:
216 mm x 149 mm x 159 mm
I-Therm 280

Energiprofil
100–120 eller 200–240 V
AC
50–60 Hz
3,0/1,5 A

Fraktvekt
Intuitivt brukergrensesnitt

Nettbasert fjernovervåking og
-diagnostisering

• Enkelt å bruke
• Pålitelig programvarearkitektur

• Umiddelbar e-postvarsling hvis
biblioteksystemet frakobles eller 		
skriveren går tom for papir

Pålitelig registrering

• Overvåke materialflyt

• Kunder kan være trygge på at artikler lånes
ut / leveres inn på korrekt måte

• Feilsøke og få statistikk fra enhver lokasjon

• Trenger lite konfigurering

• Rask problemløsing

• Kunder kan raskt registrere ut mange
artikler

Fleksible alternativer

• Kvitteringsskriver med enkelt papirskift

• Bøter og avgiftsbetalinger: kredittkort,
kontanter eller begge

• Kunden kan velge e-post-, utskrevet eller
ingen kvittering

• Lagre og sende

Moderne utforming

• Valgfri utlåns-/innleveringsinnstilling for
kunder/ansatte

• Møbel med i ulike laminat- og
Corian®-plater

• Flere språk

• Kabinett i et bredt utvalg av utførelser for å
passe ethvert bibliotek
• Fleksibel, modulær utforming som
er kompatibel med et bredt utvalg 		
arkitektoniske modeller

I overensstemmelse
med EUs WEEE-direktiv
og RoHS-direktivet

3Ms Tag Data Manager
• Fleksibilitet til å endre til ISO-etikettdata
i fremtiden
• Gjør det mulig for 3M® RFID-systemet å
lese landsspesifikke dataformater (dansk,
nederlandsk, finsk og fransk)

UL-sertifisert
CE-sertifisert
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149 kg med laminatplate
158 kg med Corian®-plate

