Inteligentní systém vracení
™
a třídění 3M
Dostupný, efektivní, automatizovaný systém pro manipulaci
s materiály
Inteligentní systém vracení a třídění 3M™ je navržen pro knihovny, které mají zájem o automatizaci procesu vracení a třídění.
Vaši zákazníci mohou sami rychle vracet položky prostřednictvím„vracení v reálném čase“. Díky této funkci si mohou být jisti,
že položky budou pro vrácení okamžitě registrovány zpět do systému. To jim umožní půjčovat si další položky, aniž by přesáhli
limit výpůjček v rámci téže návštěvy. Systém, navržený přímo pro knihovny, může být upevněn na vnitřní nebo vnější stěnu, v
průchodech nebo průjezdech. Knihovny s omezeným prostorem mohou systém používat pouze k vracení nebo mohou využít
až tří polic s třídicí maticí nakonfigurovanou tak, aby co nejlépe splňovala potřeby vaší knihovny. Technologie třídění využitá
třídicím zařízením pro směrování položek do polic pomáhá zajistit správné setřídění položek a přitom omezit jejich poškození.
Inteligentní systém vracení a třídění 3M rovněž nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které vašim zákazníkům a zaměstnancům
usnadňuje obsluhu, včetně administrativních úkonů, jako je konfigurování stvrzenek, generování statistik a diagnostiky systému.
Inteligentní systém vracení a třídění pomáhá zkrátit dobu vrácení položky do police, což zvyšuje produktivitu zaměstnanců a
současně zlepšuje spokojenost zákazníků.

Spolehlivé vracení položek

Flexibilní možnosti

• položky jsou okamžitě vráceny a odstraněny ze záznamu
zákazníka;

• volitelná rádiová (RFID) identifikace položek nebo čárové
kódy;

• upevnění na vnitřní nebo vnější stěnu, do průchodů nebo
průjezdů;

• elektromagnetické nebo rádiové (RFID) zabezpečení;

• volitelná papírová stvrzenka;

• záznamy o výjimkách personálu.

• pomáhá urychlit vracení položek do polic.

Konfigurovatelné třídění
• systém až se 3 policemi;
• přizpůsobení třídicí matice vaší knihovně;
• pomáhá zvýšit produktivitu zaměstnanců.

• Intelligent Return Classic
42” x 20” x 36”
(1 066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Přední panel: 31.25” x 31.75”
• Intelligent Return Plus
42” x 20” x 36”
(1 066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Přední panel: 21.25” x 31.75”
• Sorter – SL
47” x 20” x 29”
(1 193,8 mm × 508 mm × 736,6 mm)

Energetický profil
100–120 nebo 200–240 VAC
60 nebo 50 Hz

Přepravní hmotnost (přibližná)
• Intelligent Return Classic
124,7 kg
• Intelligent Return Plus
139,7 kg
• Sorter – SL
58,9 kg

• výběr 4 jazyků ze 40 možných;

3M Tag Data Manager
• budoucnosti možnost přechodu na normu
ISO Tag Data;
• umožňuje systému 3M™ RFID číst formáty dat pro
konkrétní země (dánština, holandština, finština a
francouzština).

Snadno ovladatelné rozhraní
• pomáhá zaměstnancům a zákazníkům získat důvěru v
používání systému;
• rychlé vracení a bezprostřední odstranění položek ze
záznamu zákazníka.

Certifikace UL
* vyobrazení znázorňuje systém 3M
Intelligent Return Plus
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- 3M™ Intelligent Return Classic
Tlačítkové uživatelské rozhraní
- 3M™ Intelligent Return Plus
Grafické uživatelské rozhraní
- 3M™ Sorter System SL
Třídicí technologie
Až 3 přihrádky

