SelfCheck -system
™

RFID
Tattle-Tape™ -sikkerhet

V-serie [UTLÅN/INNLEVERING]
Selvbetjening med Tattle-Tape™-sikkerhetens pålitelighet
3M™s SelfCheck™-system i V-serien er en rask og allsidig utlånsløsning som er så intuitiv at den så godt
som sikrer suksess fra første gangs bruk. Sammen med en brukervennlig, trykkfølsom skjerm og trinn-fortrinn-instruksjoner, hjelper den særegne V-utformingen kundene med å plassere artikler korrekt. Systemet
behandler bøker, tidsskrifter, videoer, CD-er og DVD-er, og tilbyr nettbasert fjernovervåking og -diagnostikk.
Det egner seg også for et bredt utvalg av strekkodeplasseringer. V-spoleutformingen tilpasser seg
automatisk til strømnivåvariasjoner og eliminerer i hovedsak uønskede alarmer. Ekstra sikkerhetsfunksjoner
forhindrer at kunder låner mer enn én bok under én strekkode, og bytting av artikler ved utlån. Med sin
dynamiske utforming og skarpe, moderne utseende, tar V-serien biblioteket til det neste produktivitets- og
servicenivået.

Intuitivt brukergrensesnitt

3Ms etikettdatabehandler

• Brukervennlig og trykkfølsomt 			
skjermgrensesnitt
• Skanneren behandler nesten alle 		
strekkodeplasseringer og -stillinger
• Særegen V-forming gjør korrekt plassering av
artikler mer intuitiv

• Tilgjengelig i V3 og VFour SelfCheck™-		
systemene
• Frihet til å endre til ISO-etikettdatastandard i
fremtiden
• Gjør det mulig for 3M®RFID-systemet å 		
lese landsspesifikke dataformater (dansk, 		
nederlandsk, finsk og fransk)

Moderne utforming
• Systemet kan fås i et bredt utvalg av 		
utførelser for å passe ethvert bibliotek
• Skriver som er enkel å legge i og som mottar
data raskt

Pålitelig utlånsregistrering
• Mindre enn én falsk alarm per 10 000 		
registreringer
• Rask registrering av mange artikler samtidig
• Sikrer at artikler lånes ut korrekt
• Kunden kan velge e-post-, utskrevet eller 		
ingen kvittering

Fleksible alternativer
• Bøter og avgiftsbetalinger: kredittkort, 		
kontanter eller begge
• Videoutlån
• Lagre og videresende
• Valgfri utlån/innleveringsinnstilling for 		
kunder/ansatte
• Flere språk

Modeller for
nettbasert fjernovervåking
og -diagnostikk
• V1 kombinerer strekkodeselvbetjening med
3M™s Tattle-Tape™ 			
-sikkerhetsbåndteknologi
• V2 utvider V1-sikkerheten med sporing av 		
flere bøker med Tattle-Tape™-teknologi, 		
som forhindrer at kunder registrerer mer enn
én bok under én enkelt strekkode
• V3 utvider V1-kapasiteten med RFID-		
selvbetjening, som inkluderer artikkelsporing
for artikler som er merket med RFID-etiketter
• VFour utvider V2-funksjonaliteten ved å 		
kombinere RFID-sporing av flere artikler med
Tattle-Tape™-sikkerhetssporing av flere 		
bøker

I overensstemmelse
med EUs WEEE-direktiv
og RoHS-direktivet

UL-sertifisert
CE-sertifisert
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Mål
• Kun kabinett:
660 mm x 914 mm x 1 118 mm•
• Skjerm:
57,8 mm over disken
Høy oppløsning
381 mm diagonal
Trykkfølsom LCD-skjerm med flatt
paneldisplay
• Skriver:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Termisk, innebygd i kiosk eller 		
frittstående Ithaca®-modell
280 skriver

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

Fraktvekt (Omtrentlig)
169 kg med laminatplate
185 kg for Corian®-plate

