RFID 101
Čtyři důvody, proč by knihovna měla investovat do technologie RFID… a tři důvody, proč by měla vyčkat.
Technologie RFID (Radio Frequency Indentification,
Identifikace založená na radiové frekvenci) představuje pro
knihovny určitou investici. Při rozhodování, zda se takováto
investice vyplatí, musí vzít vedení knihovny v úvahu přínosy,
krátkodobé náklady a také argumenty doporučující raději
vyčkat či použít jinou technologii.
V nedávné době se mnoho velkých i malých knihoven
rozhodlo systémy RFID instalovat. Může se jednat o
významnou investici, pro kterou knihovny obvykle uvádí
čtyři důvody:
Spokojenost zákazníka. Technologie RFID umožňuje
rychlejší pohyb knih a jiných materiálů. Za pomocí
samoobslužného systému a technologie RFID si mohou
čtenáři najednou vypůjčit několik položek. To znamená, že
stráví méně času čekáním ve frontách u samoobslužných
stanic nebo u přepážek. Pokud se technologie RFID
zkombinuje s automatizovanými systémy pro práci
s různými materiály, může se také urychlit proces zařazení
disků CD a DVD, videokazet i knih – včetně často
vypůjčovaných best-sellerů – zpátky do polic, kde jsou
přístupné dalším zákazníkům. Navíc se zvyšuje
pravděpodobnost správného zařazení těchto položek, což
zvyšuje i pohodlí zákazníků a snižuje jejich nespokojenost.
Mnoho čtenářů ovšem nejvíc oceňuje možnost lepší
komunikace s personálem knihovny. Pokud stráví
knihovníci méně času při provádění běžných fyzických
úkonů, budou se moci více věnovat potřebám zákazníků.
Případová studie – Obvodní knihovna v Kentu: Obvodní
knihovna, která se nachází v okrsku Kent ve státě Michigan, je
největší knihovnou státu. V roce 2005 měla obrat téměř 4,5
milionů položek. „Čtenáři jsou nadšení z rychlosti a komfortu,
který nabízí samoobslužný systém. Jsou si vědomi toho, že
personál je jim kdykoliv k dispozici a že knihovníci mají více
času, který mohou věnovat čtenářům se specifickými
požadavky.“ Případovou studii naleznete volně ke stažení na
internetových stránkách www.3M.cz/knihovnisystemy.

Případová studie – Veřejná knihovna ve
Farmingtonu (Nové Mexiko):
Tato knihovna zavedla systém RFID v roce 2002 v rámci
přípravy na otevření nové budovy. „Změna, kterou

přinesla možnost samoobslužných výpůjček, nám
přinesla mnoho příležitostí nabídnout čtenářům
smysluplné a kvalitní služby. Mezi ně patří vítání
pravidelných čtenářů hned u dveří a další služby, které
dělají z naší knihovny pohostinné, přátelské a zajímavé
místo.“
Případovou studii naleznete volně ke stažení na
internetových stránkách www.3M.cz/knihovnisystemy.

Produktivita a spokojenost personálu. S využitím systému
RFID zvládnou knihovníci více práce v kratší době. Některé
časově nejnáročnější úkony – registrace půjčených a
vrácených knih, vyhledávání rezervovaných a ztracených
položek, kontrola regálů – jsou plně nebo alespoň částečně
automatizovány. Tím se otevírají příležitosti zlepšit nabízené
služby a povznést úlohu knihovny. V některých knihovnách
umožnila instalace systému RFID knihovníkům poskytovat
jazykové kurzy, nabízet nové programy pro děti a seniory a
věnovat se dalším potřebám veřejnosti.
U některých knihoven neznamená větší produktivita možnost
zkvalitnění služeb, ale naopak šanci navrátit služby na tu
úroveň, kde se nacházely ještě před tím, než došlo k rapidnímu
nárůstu počtu čtenářů. Pro další knihovny představuje systém
RFID iniciativní krok vpřed, kdy dnešní investice zajistí
adekvátní služby v době, kdy množství zaměstnanců nebude
stačit nárůstu čtenářů.
Zdraví personálu. O poraněních způsobených jednotvárnou
zátěží (repetitive stress) mezi knihovníky nemáme informace,
ale mnozí odborníci věří, že některé aktivity spojené
s půjčováním knih mohou zvýšit počet těchto případů. Mezi
tyto aktivity patří častá manipulace s knihami, deaktivace a
opětovná aktivace bezpečnostních čipů a otevírání krabiček
od DVD a videokazet za účelem kontroly obsahu. Systémy
RFID tyto aktivity nenahrazují, ale jednoznačně redukují
počet položek, které musí projít rukama knihovníků. Z tohoto
důvodu také některé knihovny začaly využívat systémů RFID
jako součást strategie, jak snížit problémy s jednotvárným
zatěžováním.
Finanční zodpovědnost. Pro vedení mnohých knihoven je
nejsilnějším argumentem pro investování do RFID fakt, že
tyto systémy se obvykle během dvou až tří let samy zaplatí.
V době, kdy se počet výpůjček v knihovnách zvyšuje,

systémy RFID udrží náklady spojené s personálem konstantní
a předvídatelné. Navíc sníží náklady spojené se ztracenými
nebo založenými položkami. (Mnoho knihoven po
implementaci systému RFID pro správu regálů zjistí, že
v rozpočtu přebývají tisíce dolarů ušetřených na ztracených
položkách.) Po splacení investice mohou systémy RFID
produkovat zisky po dobu deseti let i víc.

Výdaje: Ředitelům některých knihoven se představa zavedení
systému RFID zamlouvá, ale ještě než investují, chtějí vyčkat
rok (či dva) a doufat, že klesne cena. To by byl opravdu dobrý
argument v případě, že by systémy RFID nevytvářely
významné úspory na provozních výdajích knihovny. Investice
do technologie RFID se vyplatí během několika málo let,
proto se tento výdaj vyplatí, kdykoliv je knihovna schopna
získat potřebné finanční prostředky.

Další údaje:

Navštivte webové stránky Knihovních systémů 3M a
vyzkoušejte náš kalkulátor redukce ztrát. Váš lokální
prodejce vám podá další informace o kalkulátoru
investiční návratnosti pro samoobslužný systém 3M
SelfCheck System.

Důvody, proč vyčkat
Většina knihovníků už výhody systému RFID ocenila, ale
někteří se ještě pro instalaci nerozhodli. Toto jsou jejich
důvody:
Obavy o ochranu soukromých údajů: Pro některé
knihovníky a občany jsou otázky soukromí to nejdůležitější.
Chtějí mít jistotu, že vláda (nebo mazaný a technicky zdatný
soused) nebude moci pomocí RFID čipů sledovat knihovní
(nebo jejich osobní) údaje. Souhlasíme s tím, že otázka
soukromí je velice důležitá, a netvrdíme, že známe záměry
vlády nebo vašich sousedů. Jsme si však jisti technickou
způsobilostí systémů RFID a věříme, že v jejich případě
existují dostatečné limity, které by měly utišit obavy
z možného zneužití této technologie.
Vysokofrekvenční štítky používané pro knihovní položky
nelze v obvyklých podmínkách přečíst na vzdálenost větší než
45 – 60 centimetrů. Ve výjimečných případech je lze zachytit
na vzdálenost 100 až 120 centimetrů. Abyste štítek přečetli na
vzdálenost 150 až 180 centimetrů, potřebovali byste čtečku asi
velikosti garáže, což je pro tajné sledování dost nepraktické.
Technické složení štítku RFID prakticky vylučuje na
vzdálenost větší než 180 cm zjistit, co se skrývá ve vašem
kufříku či batohu. Pro všechny zbývající skeptiky tady máme
zdvořilou výzvu: ukažte nám, jak by to bylo možné. Rádi
bychom věděli, jak by bylo možné přečíst pasivní
vysokofrekvenční štítek RFID na vzdálenost větší než 180 cm.
Opravdu. Jednalo by se o významný technický objev.
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Další důvod vyčkat, který rovněž souvisí s výdaji, je „hlad
po knihách.“ Touha některých knihovníků po dalších knihách
a jiných médiích přehluší téměř vše a je to pochopitelné. Část
jejich sbírek mohla být ztracena či odcizena. Jiné knihovny
měly při vytváření svých sbírek pouze skromné zdroje a příliv
nových knih, CD a časopisů by zvýšil užitečnost knihovny pro
zákazníky i její oprávněnost jako veřejné instituce. Těmto
knihovnám se může RFID jevit jako konkurence pro jiné
výdaje. Není však tomu tak. Ve skutečnosti investice do
systému RFID rychle přináší úspory (které lze použít na další
knihy a jiná média), navíc naleznete mnoho knih, které jste
považovali za ztracené či odcizené a dokonce – tím, že
zvětšíte spokojenost čtenářů – zlepšíte vnímání knihovny
veřejností jako hodnotného a efektivního zdroje.
Další údaje:

Navštivte webové stránky Knihovních systémů 3M a
vyzkoušejte náš kalkulátor redukce ztrát. Váš lokální
prodejce vám podá další informace o kalkulátoru
investiční návratnosti pro samoobslužný systém 3M
SelfCheck System.
Narušení: Může se stát, že knihovník ocení RFID jako dobrý
nebo dokonce nevyhnutelný systém, který přinese zjevné
užitky pro zaměstnance i čtenáře – ovšem přechod na nový
systém by právě v této době znamenal velké narušení.
„Chceme přidat další řadu stolků s počítači.“ „Hned na začátku
roku je v plánu přesunout sekci s dětskými knihami do přední
části knihovny.“
Ve skutečnosti může být přechod na systém RFID velice
rychlý a bezproblémový. Efektivnější systémy zajišťují, že
většina čtenářů si ani nevšimne, že dochází k nějaké změně,
protože z regálu bude v jedné chvíli odstraněna vždy jen
jedna položka. Tyto systémy fungují tak, že se do uličky mezi
regály umístí vozík a zaměstnanec knihovny prochází
položku po položce a mění čárové kódy na RFID. Celý
proces je překvapivě rychlý; po krátké době dokáží
zaměstnanci či brigádníci převést až 500 položek za hodinu.
Čtenáři mají během této doby stále přístup do regálů, takže si
prakticky ani nevšimnou žádných překážek.

