Digitální knihovní asistent 3M™
Aktivní správa vašeho knihovního fondu
Jako součást systému RFID 3M™ čte toto bezdrátové ruční zařízení štítky RFID 3M™ přímo na
knihovních materiálech a díky němu se pak čtení z polic, ukládání do polic, třídění, vyhledávání,
vyřazování i hledání výjimek stává jen rutinním úkonem. Digitální knihovní asistent je kompaktní
a jeho obsluha je snadná. Může uchovávat informace o více než milionu položek. Ergonomický
design a otočná anténa maximalizují pohodlí a minimalizují nutnost se shýbat. Knihovník se
už nemusí shýbat nebo natahovat, aby získal informace o knihách na vysokých nebo nízkých
policích. A protože přístroj současně provádí čtení z polic, vyhledávání a kontrolu inventáře,
může ušetřit čas, zvýšit produktivitu a objevit chyby, které by jinak zůstaly nepovšimnuty.
Tento přístroj také může rychle identifikovat položky, které nebyly řádně zapůjčeny, a neustále
sleduje bezpečnostní status materiálů. Začněte již dnes aktivně spravovat svůj knihovní fond,
a to díky nejmodernějšímu Digitálnímu knihovnímu asistentovi od firmy 3M.

Snadné použití

Vysoká kapacita paměti

• Ideální pro čtení z polic, opětovné ukládání
do polic, vyhledávání, vyřazování a hledání
výjimek
• Současně provádí čtení z polic, vyhledávání
a kontrolu inventáře
• Zvyšuje produktivitu a vytváří lépe
uspořádanou knihovnu

• Uchovává informace o více než jednom
milionu položek
• Informace se ukládají efektivně a snadno

Ergonomický, přenosný design
•
•
•
•

Pohodlný
Bezdrátový
Kompaktní
Lehký

Zvýšená bezpečnost
• Okamžitě detekuje materiály způsobující
alarm
• Identifikuje položky, které nebyly řádně
vypůjčeny nebo vráceny
• Snadno a rychle opravuje chyby

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)

Certifikováno CE
Certifikováno UL
Splňuje požadavky
směrnic EU WEEE
a RoHS
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Systém RFID

Rozměry
• Ruční jednotka:
240 mm × 180 mm × 100 mm
• Anténní část:
240 mm × 100 mm × 12,5 mm

Energetický profil
• Ruční jednotka: dobíjitelný
akumulátor 7,4 V
• Životnost akumulátoru: 4 hodiny
čtení mezi dobitím – obvykle 6-8
hodin používání (v závislosti na
způsobu použití)

Hmotnost (přibližná)
• Ruční jednotka: 700 g (včetně
akumulátoru)
• Hmotnost v přepravním obalu: 5 Kg

