Create a more human library
RFID 201: Grunderna
En introduktion till RFID-användning på bibliotek
Den första och bästa frågan: Vad spelar det för roll?
På de flesta bibliotek håller personal¬budgeten inte jämna steg med
cirkulations¬ökningen. Bibliotekarier behöver nya verktyg så att de kan
öka sin produktivitet och ge besökarna en bättre service utan att utöka
personalantalet.
Många
bibliotek
har
börjat
använda
RFID-teknik
(radiofrekvensidentifiering). Den här beprövade tekniken ökar
hastigheten och förbättrar exaktheten i de flesta cirkulations- och
hyllplaceringsfunktioner, vilket gör att bibliotekspersonalen får mer
tid till att ge besökarna direktservice. Den hjälper även till att skydda
samlingen så att samhället får största möjliga nytta av biblioteket. Det
krävs en investering för att kunna installera ett RFID-system, men den
investeringen betalar sig vanligen inom två år … och systemet kan
fortsätta att generera vinst under minst tio år till.
Viss teknik kan verka avskräckande på besökarna, men inte RFID. Vi
är många som redan använder den här tekniken dagligen. De som inte
känner till tekniken sedan tidigare upptäcker snart att den både är mycket
intuitiv och väldigt givande. Den är mycket värdefull för bibliotekarierna
men ändå så enkel att använda att t.o.m. små barn klarar av det – de visar
ofta sina föräldrar hur man gör.

Vad är RFID?
Den enklaste förklaringen är att ett RFID-system består av två delar:
en etikett och en avläsare. Etiketten innehåller kodad information som
avläsaren får tillgång till och vidarebefordrar till den person eller det
system som behöver den.
I etiketten sitter ett mikrochip (som innehåller informationen) och en
antenn. Enheten täcks oftast av ett skyddande överdrag. (Överdragets
hållbarhet beror på tillämpningen. Papper ger tillräckligt skydd om
etiketten sitter inne i en bok, men om den sitter på en jetmotor krävs
det något kraftigare.) På överdragets baksida sitter en klisterremsa så att
enheten kan installeras permanent. Enheten syns knappt i boken, den
är bara några kvadratcentimeter stor och väldigt tunn. RFID-etiketter i
böcker är passiva: de har inga batterier eller andra strömkällor. Den energi
som behövs för att aktivera och läsa etiketten kommer från avläsaren.

Hur många gånger har du använt RFID den här veckan?
Det kan ha suttit en RFID-etikett inne i sömmen om du köpte
en ny blus eller tröja. Om du körde genom en automatisk
betalningsstation eller tankade bensin har du kanske använt RFID
(och din bil kan ha ett RFID-baserat tändningssystem så att du
slipper använda startnyckel). Om du sprang ett maratonlopp fick
du kanske en RFID-etikett på skon så att din tid registrerades när
du korsade mållinjen.
Vissa länder använder pass med inbäddade RFID-etiketter.
Och detta är bara de bärbara tillämpningarna av RFID-tekniken.
RFID-etiketter och avläsare används bakom kulisserna för att
övervaka globala förteckningar och för att advokater ska veta var
deras klientmappar är. De ser till att laboratorieprover blir korrekt
identifierade och att jetmotorer får det underhåll de behöver.
Mycket enkla RFID-enheter infördes redan på 40-talet. Nu,
efter mer än sextio år av forskning och förbättring, är tekniken
en naturlig del av våra liv. Under de kommande åren kommer
troligen tillämpningen av RFID att öka snabbare än tidigare,
eftersom allt fler tillverkare och tjänsteleverantörer utnyttjar dess
kostnadseffektivitet och goda pålitlighet.
Ett RFID-utrustat bibliotek har vanligen avläsare vid utlåningsdisken och
vid självbetjäningen. Ännu en avläsare finns installerad i en larmbåge
vid dörren, och upptäcker böcker eller andra media som inte har lånats
ut. Många bibliotek använder även RFID-teknik i ett automatiskt
återlämnings- och materialhanteringssystem. Produktiviteten kan ökas
ytterligare med en bärbar avläsare, som används för att registrera material
som ska tas ur cirkulation eller skickas till ett annat bibliotek efter
återlämning, eller för att söka efter felplacerade böcker på hyllorna.

Hur fungerar RFID?

Vilka fördelar ger RFID kunderna?

RFID-avläsare sänder signaler som letar efter en etikett. När en etikett
finns inom räckhåll träffar signalen den, så att etiketten ”vaknar” och
aktiveras att svara med den information som avläsaren begär.

Snabbare, enklare utlåning och återlämning. En hög med RFID-försedda
böcker kan läsas av och lånas ut samtidigt av en bibliotekarie eller av
besökaren själv. Besökarna blir mer benägna att klara sig själva, eftersom
tekniken är så snabb och enkel att använda. Även återlämningen blir
snabbare och enklare med ett RFID-system. (Och om RFID används
tillsammans med ett automatiskt materialhanteringssystem blir
produktivitetsvinsterna betydande: systemet kan ta emot en återlämning,
kreditera besökarens konto och sortera in materialet för återplacering på
rätt hylla medan bibliotekarien är ute på golvet och hjälper någon annan
besökare.)

• När en besökare lånar ett antal böcker svarar varje etikett genast med
materialets unika ID-nummer. Det är samma nummer som visas på de
streckkoder som många bibliotek använder. RFID-systemet överför IDnumret till bibliotekets hanteringssystem, som hämtar titeln, markerar
den som utlånad och skriver ut ett kvitto.
• När en besökare lämnar tillbaka en bok svarar etiketten med ID-numret
och systemet tar bort boken från besökarens konto. Om systemet innefattar
automatisk materialhantering riktas boken till lämplig förvaringsenhet
inför återplacering på rätt hylla.
• När en bibliotekarie skannar hyllorna i inventeringssyfte piper den
bärbara avläsaren när den registrerar att en volym saknas, är försenad,
står på fel hylla eller är redo att utrangeras.
• När en besökare försöker lämna biblioteket med ett material aktiverar
avläsaren etiketten för att kontrollera om materialet har lånats ut. Avläsaren
vid dörren larmar om etiketten ger ett negativt svar, och besökaren blir
påmind om att låna volymen eller ställa tillbaka den.
Räckvidden hos ett RFID-system anpassas efter tillämpningen. På ett
stort lager måste systemen kunna avläsa etiketter som finns på pallar
nästan fem meter bort. Bibliotekssystemen är utformade för att avläsa
etiketter som befinner sig mindre än en meter ifrån materialet.
RFID har flera fördelar jämfört med andra cirkulationstekniker, som
t.ex. streckkoder. Varje gång ett material med streckkod ska lånas ut eller
lämnas tillbaka måste besökaren eller någon i personalen placera varje
material, ett i taget, vid avläsaren och skanna det. Detta är en tidsödande
process jämfört med RFID-tekniken, där flera material kan lånas ut eller
återlämnas samtidigt utan att behöva placeras på en skannerenhet. Material
med streckkoder måste ibland skannas flera gånger innan avläsning sker.
Streckkoder som skrivs ut på papper måste fästas på utsidan av en volym
eller en behållare och kan följaktligen dessutom bli repade eller oläsliga
på grund av vanligt slitage.

Ökad personlig uppmärksamhet från bibliotekspersonalen. Med RFID
kan bibliotekarier ägna mindre tid åt att hantera material – vända,
skanna och packa dem åt besökare – och mer tid åt att hantera frågor och
önskemål.
Biblioteksbesöket blir mer produktivt. Det är en avsevärd utmaning för
biblioteken att hålla ordning på alla sina resurser. Där finns tusentals,
eller rent av miljontals, enskilda material som alla är mycket viktiga
för den besökare som behöver dem till en rapport, eller för att det är
favoritförfattarens senaste verk. När RFID används finns alla material
där de ska vara, där besökare och bibliotekarier kan hitta dem. (Medan
övergången till RFID pågår är det vanligt att biblioteken återfinner
felplacerade böcker – ibland hundratals – som troddes ha gått
förlorade.)
RFID är även till nytta för personalen: Arbetstillfredsställelsen ökar och
ergonomiska skador minskar när bibliotekarierna ägnar mer tid åt att
hjälpa besökare och mindre tid åt att hantera tunga volymer.
Biblioteken har traditionellt strävat efter att ge lika tillgång till kunskaper
och idéer. Idag förväntas biblioteken även vara en samlingspunkt för
ett antal samhälleliga aktiviteter, från undervisning och föredrag till
konstutställningar och teater. Genom att öka personalens produktivitet
och arbetstillfredsställelse kan RFID hjälpa biblioteken att uppfylla sin
traditionella roll samtidigt som besökarnas och styrelsernas nya och ofta
utmanande förväntningar kan bemötas.

Vad säger kritikerna om RFID?
Idag är tekniken bakom RFID allmänt accepterad. Den är hållbar, pålitlig
och kostnadseffektiv, och blir därför allt vanligare i våra vardagsliv.
Det är vanligt att man uttrycker oro för sekretessen. Kan någon annan
få reda på vad jag läser eller lyssnar på om boken eller cd-skivan har en
RFID-etikett som kan fjärravläsas?

Sekretess är en allvarlig fråga som måste tas på allvar. Biblioteken har
infört avancerade protokoll för att se till att besökare kan låna material
och vara helt säkra på att deras aktiviteter inte övervakas. RFIDsystemen är konsistenta med dessa åtgärder för att skydda sekretessen
kring besökarna.
Informationen i en RFID-etikett är för det första analog med informationen
i en streckkod. Och båda är mer svårlästa än titeln, som trycks med stor
stil på framsidan och ryggen.
För det andra innebär den korta räckvidd som de flesta RFID-system
för bibliotek har – det rör sig om en knapp meter – att det är mycket
osannolikt att någon skulle kunna komma åt etiketterna på böcker eller
andra media efter att en besökare har lånat dem och lämnat biblioteket.
(Faktum är att sekretessen kan förbättras om självbetjäningen sker i
kombination med RFID. En snokande besökare skulle ha mycket svårt
att skanna alla titlar när en boktrave placeras på en RFID-avläsare och
lånas ut på en gång.)
Allvarligt talat, om det vore praktiskt genomförbart att avläsa RFIDetiketter med hög frekvens (som används på bibliotek) på 1,5 till 2 meters
håll skulle RFID-leverantörerna blir överförtjusta. I själva verket innebär
de fysiska begränsningarna för RFID med hög frekvens att detta inte är
praktiskt möjligt. (För att avläsa etiketter med hög frekvens på 2 meters
håll behövs en kraftfull sändare, stor som en lastbil.) Slutsats: Vi har varit
ett hög¬tekno¬logiskt företag för länge för att påstå att det aldrig kan
hända, men vi anser inte att detta är ett reellt hot.

Hur får etiketten sin kod?
Vanligtvis går det lätt och snabbt att förse en RFID-etikett med
information. Varje tillverkare har sitt eget system. Så här görs övergången
från streckkoder till RFID om du väljer 3M Library Systems:
• All utrustning som behövs har samlats i en lätthanterlig övergångsstation
som rullar mellan hyllorna (böckerna behöver alltså inte bäras bort
för att sedan bäras tillbaka). Oftast hyrs dessa stationer in för en större
övergång. Senare tillägg till samlingen kan enkelt förses med RFID
etiketter vid utlåningsdisken.
• Bibliotekarien lägger materialets streckkod under en skanner och 		
informationen lagras.
• Stationen matar ut en tom RFID-etikett.
• Medan bibliotekarien sätter fast etiketten på materialet kodar stationen
automatiskt den information som nyss skannades från streckkoden.
• Bibliotekarien sätter tillbaka volymen på hyllan och tar ut en ny bok.

Med 3M är övergångsprocessen högt automatiserad. Det krävs ingen
komplex installation, ingen komplicerad manuell inmatning av
åtkomstkoder eller andra data. Personalen behöver inte trycka på någon
enda knapp efter att övergångsstationen har startats. Med bara en enda
station kan en person klara övergången av upp till 500 material i timmen.
Ett bibliotek som använde flera stationen konverterade en samling med
160 000 material på 10 dagar.

Vilka är riskerna?
Styrelsemedlemmar och personal måste tänka igenom de potentiella
riskerna när de överväger en betydande investering. De börjar oftast med
att undersöka vilka erfarenheter andra bibliotek har haft av RFID. Då
märker de att katastrofala misslyckanden nästan aldrig inträffar.
Undersökningar visar även att vissa bibliotek upplever en smidigare
implementering än andra, och att vissa är mer belåtna än andra med
funktionen och den tekniska supporten efter implementeringen. Problem
kan oftast undvikas genom några enkla försiktighetsåtgärder.
1. Anlita endast etablerade leverantörer. Systemet kan användas i
minst tio år, så leverantören måste finnas kvar minst lika länge. Be om
referenser.
2. Var inte rädd för ett åtagande när du väl bestämt vilket alternativ
som bäst passar dina behov. De mest lyckade RFID-installationerna
är resultatet av ett nära samarbete mellan biblioteket och den utvalda
leverantör som ”äger” systemet. Ställ krav på att leverantören åtar sig
ansvaret för maskinvara, programvara, integration med ILS (Integrated
Library System), inledande utbildning och teknisk service. Fundera på
att välja en annan leverantör om den först utvalde inte vill eller kan åta
sig detta. (Detta kräver givetvis att leverantören finns representerad
lokalt eller regionalt. Om den tekniska supporten finns i andra änden
av landet, eller i ett annat land, kan stilleståndstiderna bli oacceptabelt
långa.)
3. Var uppmärksam på systemets utformande. RFID-systemen medför en
omedelbar och dramatisk förbättring av produktiviteten, och
personalen kan därför vara benägen att ha överseende med små brister
i systemets utformande. De är beredda att acceptera det som verkar
vara mindre irritationsmoment för att så snabbt som möjligt kunna dra
nytta av fördelarna. Detta är förståeligt men inte att rekommendera. Det
dröjer inte länge innan små irritationsmoment växer sig stora. Exempel:
Vissa RFID-system har ett klumpigt gränssnitt med ILS. Följden
blir ett onödigt komplext cirkulationssystem och ett ILS med sämre
funktionalitet. Personal och besökare tar snabbt fördelarna med RFID
för givna, och riktar uppmärksamheten på dessa små brister. Det finns
prisvärda system som inte förutsätter en kompromiss med effektiviteten,
så undersök marknaden.
4. Skaffa ett system med en rörlig omvandlingsstation. Vissa bibliotekarier
minns övergången till RFID som en långvarig belastning. Andra minns
det som en arbetsuppgift i mängden. I den senare gruppen återfinns
vanligtvis de bibliotek som använde en rörlig omvandlingsstation.
Med en rörlig station kan personalen arbeta bland materialhyllorna

och konvertera en volym i taget. Detta gör att processen går
snabbare, blir enklare för personalen (de behöver inte hämta böcker
till en särskild plats och sedan ställa tillbaka dem) och mindre
störande för besökarna. (Stationen behöver inte köpas in, ofta kan den
rörliga omvandlingsstationen hyras under omvandlingsprocessen.)
5. Undvik företagsegna RFID-etiketter. Under RFID-teknikens
barndom – innan branschen antog standardiserade protokoll –
hade varje företag sin egen idé om vad som skulle vara praktiskt
för användarna. Idag följer de flesta etiketter en branschstandard
som kommer att vara fortsatt erkänd när tekniken utvecklas. Det finns
dock vissa företagsegna etiketter kvar, och om ett system byggs med
dessa kan möjligheterna till framtida förbättringar och uppgraderingar
försämras.

Varför 3M?
Biblioteksstyrelser och personal har ett ansvar för att undersöka de
olika RFID-leverantörerna och jämföra deras system. När de har gjort
det väljer de oftast att arbete med 3M. Varför?
Utmärkt teknik. Ett RFID-system som är värt att investera i måste
förbättra bekvämligheten för besökarna och öka personalens
produktivitet. Det innebär att det måste vara hållbart, pålitligt och
exakt, och vara det gång på gång under lång tid. 3M-system baseras
på årtionden av forskning inom nyckeltekniken, från signalbearbetning
och fästmedel till systemprogramvara och avancerad tillverkning, och
uppfyller därför dessa krav. Vi utsätter dessutom våra produkter för
rigorösa tester av bl.a. påskyndat åldrande.
Utmärkt utformning. 3MTM RFID System är intuitivt, lättanvänt
och tilltalande – tack vare årtionden av erfarenhet av utformning och
konstruktion av lika komplexa, högt integrerade system i en mängd olika

branscher. (Bland exemplen finns system för hantering av medicinsk
information, för tillverkning av komponenter till elektroniska enheter,
för automatisk testning av biologiskt material, för snabbförpackningar
osv.) Vi har årtionden av erfarenhet inom programvara, elektronik och
mekanisk konstruktion, och vi har lärt oss att integrera den expertisen
med mänskliga faktorer och industriell design. Resultatet är en
sammansmältning av funktionalitet och elegans som inbjuder våra
kunder att prova systemen och ger dem något i gengäld: mer än 90
procent av användarna lyckas första gången de provar systemet 3M
SelfCheck.
Bibliotekserfarenhet. 3M har arbetat med bibliotek i mer än 35 år. Vi
var med när de övergick från hundörade kortkataloger till integrerade
databaser. Vi hjälpte dem utöka samlingarna från klassiska romaner till
dvd-filmer. Vi förstår besökarnas krav, den unika utmaningen i att spåra
en halv miljon material, eller ännu fler, och personalens hängivenhet. Vi
förstår även besökarna och vet hur de vill interagera med programvara
och maskinvara.
Unik service. Bibliotekarier vet hur man söker information. Och när
de undersöker leverantörer kommer de oftast fram till att servicen
från 3M saknar motstycke. Det är så vi har hållit vår ställning i
biblioteksbranschen i över trettio år, och det är därför kunderna
återkommer till oss. (Men lyssna inte bara på oss, fråga andra också.)
Vi stannar kvar. 3M har tjänat sina kunder i över ett århundrade. Varje
dag använder många bibliotek några av våra produkter. För vissa är
det en vanlig Post-it®-lapp eller en bit tejp. För andra är det en dators
sekretessfönster eller ett närmast felfritt säkerhetssystem. De märker
att 3M inte bara håller en unik kvalitets- och servicenivå utan att vi
även ständigt blir bättre.
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