Systém RFID
Zabezpečení Tattle-Tape™

Systém SelfCheck™

Systém RFID

Řada B [VYPŮJČOVÁNÍ / VRACENÍ]
Rychlý a flexibilní samoobslužný provoz bez
zabezpečení položek

Rozměry

Systém 3M™ SelfCheck™ řady B představuje plně integrované hardwarové a softwarové řešení,
které bylo navrženo pro rychlé a efektivní odbavené všech knihovních materiálů opatřených
čárových kódem. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je obsluha pro klienty neuvěřitelně
jednoduchá. Poskytnutí možnosti vyřizovat výpůjčky samoobslužně pomáhá šetřit čas a zvyšuje
produktivitu, což znamená, že se personál může soustředit na poskytování speciálních služeb
klientům. Systémy řady B jsou také charakteristické svojí flexibilitou, která umožňuje přizpůsobit
si stvrzenky, grafiku na obrazovce i texty. A díky funkci vzdálené správy může personál systém
přizpůsobovat z jakéhokoliv počítače v knihovně.

• Tiskárna:
88,1 mm × 35,1 mm × 65,8 mm

• Monitor:
259 mm × 399 mm × 409 mm

Energetický profil
100–120 nebo 200–240 V stříd.
50–60 Hz
3,0/1,5 A

Hmotnost (přibližná)
• Monitor:
7,4 kg
• Tiskárna:
1,9 kg

Systém se snadným ovládáním

Integrovaná tiskárna

• Intuitivní uživatelské rozhraní
• Čte čárové kódy ve všech polohách
• Jednoduchá a rychlá tiskárna stvrzenek

• Snadné připojení
• Snadná výměna papíru
• Stvrzenka zaslaná na E-mail nebo vytištěná na
papíru, popřípadě bez stvrzenky

Webové vzdálené sledování
a diagnostika

Doplňkové funkce

• Okamžité upozornění e-mailem v případě, že
dojde k výpadku výpůjčního systému nebo
když není papír v tiskárně
• Sledování počtu vypůjčených/vrácených
položek
• Odstranění závad a získávání statistik
z jakéhokoliv místa
• Rychlé řešení problémů

• Úhrady pokut a poplatků: dal/má dáti, hotovost
nebo obojí
• Půjčování videokazet
• Uložení a předání
• Volba vypůjčení/vrácení, a to jak ze strany
klienta, tak personálu
• Více různých jazyků

Certifikováno CE
Certifikováno UL
Splňuje požadavky
směrnic EU WEEE
a RoHS
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