Systém RFID
Zabezpečení Tattle-Tape™

Systém SelfCheck™

Systém RFID

Řada C [VRACENÍ]
Vracení pomocí RFID v reálném čase, nepřetržitý provoz
Systém 3M™ SelfCheck™ řady C pomáhá knihovnám se stoupajícím oběhem zlepšit produktivitu
i služby poskytované zákazníkům. Díky jeho schopnosti odbavovat položky v reálném čase
a snadno použitelnému uživatelskému rozhraní si zákazníci i personál mohou být jisti, že
všechny položky jsou při vrácení řádně odbaveny. Možnost použití vnitřního/venkovního vhozu
na knihy představuje další pohodlí a systém může být používán společně s Digitálním knihovním
asistentem 3M™ tak, aby personál mohl načítat výjimky, například pro rezervace a meziknihovní
výpůjčky. Položky se rychle vracejí skladu, takže oblíbené materiály se mohou půjčovat častěji.
Systém nepřestává fungovat a uchovává si informace, i pokud dojde k výpadku sítě nebo
integrovaného knihovního systému. A díky webovému vzdálenému sledování a diagnostice může
personál odstraňovat problémy i získávat statistiku využití systému z jakéhokoliv místa. Při použití
systému řady C mohou knihovny sledovat počet vracených položek a na základě toho naplánovat
pracovní dobu personálu tak, aby byl přítomen v době, kdy je nejsilnější provoz.

Vracení v reálném čase
• Položky jsou při vrácení okamžitě odbaveny
a odstraněny z karty čtenáře
• Urychluje návrat položek do polic

Digitální knihovní asistent
• Rychle načte výjimky pro rezervace,
meziknihovní výpůjčky nebo jiné výjimky
• Ověří, že položky byly správně odbaveny

Vnitřní/venkovní vhoz na knihy
• Je možné jej realizovat v široké škále
architektonických modelů

Vzdálené sledování a diagnostika

Automatické zastavení procesu
vrácení
• Rychlé vytřídění výjimek

Možnost kompletního systému
• Zahrnuje počítač, dotekovou obrazovku, vhoz
na knihy a tiskárnu

3M Správce dat
• Možnost přechodu na datový standard štítků
ISO v budoucnosti
• Rozšiřuje systém RFID 3M™ o čtení
speciálních místních datových formátů
(dánština, holandština, finština a francouzština)

• Sledování tempa vracení
• Odstranění závad a získávání statistik
z jakéhokoliv místa
• Rychlé řešení problémů

Certifikováno CE
Certifikováno UL
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Rozměry
• Vhoz na knihy:
410 mm × 520 mm × 420 mm
• Tiskárna:
159 mm × 218 mm × 149 mm

Energetický profil
100–120 nebo 200–240 V stříd.
50–60 Hz
4,0/2,0 A

Hmotnost (přibližná)
50 Kg

