RFID 101
Fyra anledningar för bibliotek att investera i RFID-teknik ...och tre anledningar att vänta
Tekniken radiofrekvensidentifiering (Radio Frequency
Identification, RFID) är en investering för biblioteken. När
biblioteksledningen ska bedöma om denna investering är
lönsam måste de titta på fördelarna, de kortsiktiga
kostnaderna och på argumenten för att vänta eller för att
använda en annan teknik.
Många stora och små bibliotek har installerat RFID-system
under de senaste åren. De ser vanligen fyra anledningar till
att göra vad som kan bli en betydande investering:
Nöjda kunder. Med RFID blir det snabbare hantering av
böcker och annat material på biblioteket. Med hjälp av ett
självbetjäningssystem och RFID kan låntagarna låna flera
material samtidigt. Det gör att de inte behöver stå så länge
i kö vid självbetjäningsautomaten eller vid
utlåningsdisken. När RFID-tekniken används i
kombination med system för automatisk materialhantering
kan den även snabba på processen att få upp cd-skivor, dvdoch videofilmer samt böcker – däribland ofta utlånade
bestsellers – på hyllorna där besökarna kan hitta dem. Det
blir dessutom lättare att placera återlämnat material på
rätt hyllor, vilket underlättar för besökarna och minskar
deras frustration.
För många besökare skulle den största nyttan dock vara att
de får större möjlighet till mer och bättre service av
bibliotekspersonalen. Bibliotekarier som ägnar mindre tid åt
rutinmässiga, fysiska arbetsuppgifter kan ge besökarnas behov
större uppmärksamhet.
Fallstudie – Kent District Library (KDL): KDL ligger i Kent
County i Michigan, USA, och är med en cirkulation på
nära 4,5 miljoner material under 2005 delstatens största
bibliotek. ”Besökarna är mycket glada över hur snabb och
bekväm självbetjäningen är. De vet att de vid behov omedelbart
kan få hjälp av personalen, som har möjlighet att ägna mer tid åt
de besökare som behöver extra eller mer omfattande hjälp.” Du
hittar fallstudien på www.3M.com/se/bibliotekssystem.

Fallstudie – Farmington (N.M.) Public Library:
Detta bibliotek började införa RFID i samband med att
man öppnade en ny byggnad 2002. ”Den
revolutionerande självbetjäningen har gett oss stora
möjligheter till en meningsfull kundservice med kvalitet.
Den innefattar att besökare välkomnas i dörren, och att
biblioteket görs till en gästfri, vänlig och intressant plats
att besöka.” Du hittar fallstudien på
www.3M.com/se/bibliotekssystem.
Personalens produktivitet och tillfredsställelse. Med RFID
kan bibliotekarierna uträtta mer på kortare tid. Några av de
mest tidskrävande uppgifterna – återlämning, utlåning,
sökande efter utlånade eller försvunna material, samt
hyllhantering – är helt eller delvis automatiserade. Det öppnar
möjligheter för att kunna förbättra den nuvarande servicen och
utöka bibliotekets aktiviteter. Installationen av ett RFID-system
har i vissa fall gjort det möjligt för bibliotekarierna att
tillhandahålla språkträning, skapa nya program för barn och
äldre och att bemöta andra framväxande samhällsbehov.
Denna produktivitetsökning innebär inte bara en möjlighet till
förbättring för vissa bibliotek, utan en chans för dem att återgå till
den servicenivå som besökarna kunde erbjudas innan personalens
arbetsbörda ökade genom nya och mer servicekrävande
arbetsuppgifter. För andra bibliotek är RFID ett proaktivt
steg, en investering som garanterar en adekvat servicenivå
om personaltätheten inte håller jämna steg med
arbetsmängden.
Personalens välbefinnande. Vi saknar god information om
ergonomiskador, repetitiv belastning, bland bibliotekarier, men
många experter anser att vissa aktiviteter ökar förekomsten av
denna typ av skador. Exempel på sådana aktiviteter är
hantering av material, av- och pålarmning vid utlåning
respektive återlämning samt öppnande av dvd- och cd-omslag
för att kontrollera innehållet. RFID-system eliminerar inte
dessa aktiviteter, men bibliotekariernas materialhantering
minskar avsevärt. Detta är anledningen till att vissa bibliotek
har infört RFID-system som en strategi för att minska
problemen med ergonomiskador.

Ekonomi. Det starkaste argumentet för en investering i RFID är
att systemet vanligen betalar sig självt inom två till tre år. I en
tid av ökande arbetsbelastning kan RFID-system bidra till
konstanta och förutsägbara personalkostnader. Dessutom kan
materialkostnaderna till följd av försvunnet eller felplacerat
material minskas. (Faktum är att många bibliotek
återfann ”försvunnet” material till ett värde av tusentals kronor
när de började använda ett RFID–program för hyllhantering.)
När investeringen har tjänats in fortsätter RFID-systemen att
generera vinster i minst tio år.
Övriga upplysningar:

Gå in på 3M Library Systems webbplats och prova att
beräkna de minskade förlusterna med hjälp av 3M Loss
Reduction
Calculator.
Kontakta
närmaste
försäljningsrepresentant om du vill veta mer om hur du
beräknar investeringsavkastningen med hjälp av 3M
SelfCheck System Return on Investment Calculator.

Anledningar att vänta
De flesta bibliotekarier ser fördelarna med RFID, men vissa
har ännu inte beslutat att gå vidare med en installation. Det
beror på:
Sekretessfrågor: Sekretesshänsynen är det viktigaste för vissa
bibliotekarier och för många privatpersoner. De vill kunna vara
säkra på att inte myndigheter (eller en tekniskt bevandrad
granne) spårar deras bibliotekslån (eller dem själva) via RFIDchips. Vi håller med om att sekretessen är mycket viktig, och vi
påstår oss inte känna till myndigheters eller grannars
intentioner. Vi vet dock mycket väl vilken teknisk kapacitet
som finns i RFID, och anser att teknikens begränsningar borde
minska oron för vad som kan och inte kan komma till andras
kännedom via denna teknik.
De högfrekvensetiketter som används i biblioteksmaterial kan
vanligen inte avläsas på större avstånd än 45 till 60 cm. I
sällsynta fall kan de avläsas på 90 till 120 cm avstånd. För att
öka det möjliga avståndet till 155 till 185 cm behövs en avläsare
stor som ett trädgårdsskjul, vilket vore mycket opraktiskt vid
hemlig övervakning. På längre avstånd än 185 cm gör
konstruktionen av RFID att det i praktiken är omöjligt att ta reda på
vad du har i portföljen eller ryggsäcken. Vi vill gärna ge alla som
fortfarande är skeptiska en rejäl utmaning: visa oss hur det
skulle gå till. Vi skulle vilja se hur en passiv RFIDhögfrekvensetikett skulle kunna läsas av på 185 cm avstånd. Det
skulle vara ett betydande tekniskt genombrott.
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Kostnader: Vissa bibliotek välkomnar tanken på att
installera ett RFID-system, men vill vänta ännu ett år (eller
två) i hopp om att priserna ska sjunka innan de gör sin
investering. Detta skulle vara ett övertygande argument om
inte RFID-systemen genererade betydande besparingar i
bibliotekens driftskostnader. RFID betalar sig på bara några få år,
och en investering är därför försvarbar när helst ett bibliotek kan få
medel till den.
”Bokhunger” är en annan kostnadsrelaterad anledning att
vänta. För många bibliotekarier är önskan om fler böcker och
mer av andra media nästan allenarådande, och det av goda skäl.
Vissa samlingar har tunnats ut på grund av att material
försvunnit eller stulits. Andra samlingar startades med
begränsade resurser; en tillförsel av nya böcker, cd-skivor och
tidskrifter skulle öka den nytta besökarna har av biblioteket och
förbättra dess legitimitet som samhällsresurs. Dessa
bibliotekarier kan se RFID som en konkurrent om tillgängliga
medel. Det är det inte – en investering i RFID genererar i
själva verket besparingar snabbt (vilka kan användas till
böcker och andra media). RFID kan avslöja vart felplacerat
material, som ansetts vara försvunnet eller stulet har tagit
vägen och bidrar till, genom att öka besökarnas
tillfredsställelse, att samhället uppfattar biblioteket som en
värdefull och effektiv resurs för dess invånare.
Störningar: Det händer att en bibliotekarie medger att ett
RFID-system är en god eller till och med nödvändig förbättring
med uppenbara fördelar för personal och besökare, men att
omvandlingsprocessen skulle medföra för stora störningar just
nu. ”Vi planerar att skaffa fler datorer.” ”Barnavdelningen ska
flytta till utrymmet nära ingången i början på nästa år.”
En övergång till RFID kan i själva verket vara snabb och
problemfri. När det gäller de mer effektiva systemen
märker de flesta besökare inte ens att en övergång pågår,
eftersom endast en volym eller ett material i taget tas
ned från hyllan. En konverteringsenhet rullas i gången
mellan hyllorna och personalen omvandlar streckkoder till
RFID på ett material i taget. Processen går förvånansvärt
snabbt, och med lite övning kan personalen, eller tillfälligt
anställda, konvertera upp till 500 material i timmen. Under
tiden har besökarna tillgång till hyllorna som vanligt och de
besväras nästan inte alls av övergången.

