SelfCheck Systeem
™

RFID

R-Serie [uitlenen / inname]
Zelfservice met de kracht van RFID

Afmetingen

Het 3M™ SelfCheck™ Systeem R-Serie helpt bibliotheken de zelfservice te vergroten, terwijl
productiviteit en klantenservice verbeterd worden. Door de mogelijkheid van het uitlenen van
meerdere materialen en de gebruikersvriendelijke interface kunnen klanten en medewerkers
er zeker van zijn dat materialen correct worden uitgeleend en geretourneerd. Het systeem is zo
intuïtief dat uw klanten er snel aan gewend zijn. De R-Serie is ontworpen en getest met behulp
van bibliotheekmedewerkers en heeft een flexibel modulair ontwerp dat past bij een brede serie
bouwkundige modellen. Het systeem blijft automatisch functioneren en informatie vasthouden als
het netwerk of het geïntegreerde bibliotheeksysteem niet meer werkt. En met web-gebaseerde
controle en diagnostiek op afstand kunnen de medewerkers vanaf elke locatie problemen oplossen
en systeemstatistieken opvragen. Met de R-Serie kunnen bibliotheken het aantal uitgecheckte

660 mm x 914 mm x 1118 mm
• Monitor:
Hoge resolutie
381 mm diagonaal
LCD touchscreen
Plat scherm
• Printer:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Thermaal, ingebouwd in kiosk of
stand-alone Ithaca® model
I-Therm 280

Energieprofiel
100–120 of 200/240 VAC

materialen bekijken en medewerkers inplannen tijdens piekperiodes als er veel materiaal

50–60 Hz

uitgecheckt wordt.

3,0/1,5 A

Intuïtieve gebruikersinterface

Webgebaseerde controle en
diagnostiek op afstand

• Gemakkelijk in gebruik
• Betrouwbare software-architectuur

• Onmiddellijk e-mailberichtgeving als het 		
leenverkeerssysteem niet meer werkt of 		
als het papier in de printer op is

Betrouwbaar uitlenen

• De snelheid van in- en uitlenen bijhouden

• 	Klanten weten zeker dat hun materialen
correct worden in- en uitgecheckt

• Problemen oplossen en vanaf elke locatie 		
statistieken opvragen

• Klanten kunnen snel veel materialen 		
uitlenen

• Snelle probleemoplossing

• Vergt zeer weinig configuratie

• Gemakkelijk te laden en snelle 		
bonnenprinter
• Klant kan kiezen voor e-mail, een geprinte
bon of geen bon

Eigentijds ontwerp
• Kioskbalie verkrijgbaar in verschillende 		
laminaten en Corian® bovenkanten
• Kast verkrijgbaar in vele verschillende 		
afwerkingen, passend bij de inrichting van
elke bibliotheek
• Flexibel modulair ontwerp passend bij een
brede serie bouwkundige modellen

3

Flexibele opties
• Betaling van boetes en vergoedingen: met
pas, contant of allebei
• Opbergen en doorsturen
• Keuze tussen in- en uitlenen door klant of 		
medewerker
• Meerdere talen

3M Labelgegevensmanager
• Vrijheid om in de toekomst over te stappen
op ISO labelgegevensstandaard
• Stelt het 3M ™ RFID-systeem in staat 		
landspecifieke gegevensformaten te lezen
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

Voldoet aan de WEEEen RoHS richtlijnen
van de EU

CE-gecertificeerd
UL-gecertificeerd

3M Belgium N.V./S.A.
Bibliotheeksystemen

Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
Tel: + 32 (0) 2 722 53 48
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53
E-mail: library.be@mmm.com
Website : www.3M.eu/library

Gelieve te recycleren.
© 3M 2008. Alle rechten voorbehouden.
3M, SelfCheck en Tattle-Tape zijn
handelsmerken van 3M

Transportgewicht
(bij benadering)
149 kg met laminaat bovenkant
93,18 kg met Corian® bovenkant

