3M SelfCheck rendszer
™

™

RFID
Tattle-Tape™ Biztonsági csík

S3-sorozatú

A megfizethető, megbízható, automatizált bevételi rendszer
A teljes körű, megfizethető, ugyanakkor megbízható 3M™ SelfCheck™ System S3-sorozatú bevételi és osztályozó egység
segítségével a könyvtárak javíthatják forgalmukat, pontosabb katalógust vezethetnek, valamint növelhetik termelékenységüket
és ügyfélszolgálatuk színvonalát. A valós idejű bevételi funkciónak, a könnyen használható kezelőfelületnek, valamint a
bizonylatkészítésnek köszönhetően a vendégek biztosak lehetnek abban, hogy minden termék pontosan kerül bevételre.

Méretek
• Kezelőegység
Magasság: 1650 mm Szélesség: 900mm
Hosszúság: 1 085 mm
Tömeg: 50 Kg
• Irányító egység

Emellett a személyzet gyorsan szétválaszthatja a kivételeket és küldheti az anyagokat a polcra – a vendégek pedig azonnal

Magasság: 1 220 mm Szélesség: 1 480 mm

kivehetik az igényesebb árukat is. Az osztályozó rendszer kiépítése a minimális kezelőegységtől és egy tálcától maximálisan 17

Hosszúság: 1 680 mm

tálcáig terjedhet. A rendszer értesítést küld a személyzetnek, ha a tálcák megteltek, illetve azonnali e-mailt generál, ha a forgalmi

Tömeg: 75 Kg

rendszer leszakad a hálózatról, illetve a nyomtatóból kifogy a papír. A könyvtárak pontosan felügyelhetik a feldolgozott termékek

• Osztályozó továbbítóegység

számát, illetve oszthatják be a személyzetet csúcsidőben, amikor a bevételi arány a legmagasabb. A SelfCheck™ S3-sorozat ezen

Magasság: 1 220 mm Szélesség: 750 mm

kívül több időt hagy a személyzet számára az ügyfelek kiszolgálására.

Hosszúság: 1 190 mm

Könnyen használható, valós idejű
bevétel

Könnyen használható kezelőfelület

• Az áruk azonnal bevételre kerülnek, és törlődnek a 		
vendég lapjáról
• Felgyorsítja az áruk könyvrakásokba való
visszakerülését

Automatikus tartási bizonylatok a
személyzetnek
• A kivételek gyorsan különválaszthatók

Értesítés e-mailben
• Azonnali értesítés, ha a kölcsönzőrendszer leszakad a
hálózatról, vagy a nyomtatóból kifogy a papír

Magasság: 1 220 mm Szélesség: 750 mm

Statisztika

Tömeg: 40 Kg

Hosszúság: 1 310 mm
• Könyvtálca

• A személyzet beoszthatósága csúcsidőszakban

Magasság: 820 mm Szélesség: 700 mm

Testreszabható osztályozás

Hosszúság: 1 040 mm

• Beállítható a könyvtár rendezési mátrixa
• Az áruk egyenletes elosztása a tálcák között
• Skálázható: 1-17 tálcás kiépítés
• A rendszer automatikusan befejezi a megtelt
tálcák töltését
• Bővíthető

UL-tanúsítású
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• Osztályozó végegység

• Az ügyfelek és a személyzet könnyen megtanulhatják
a rendszer használatát

• A visszaviteli arány felügyelete

• Az ügyfelek és a személyzet könnyen megtanulhatják
a rendszer használatát

Tömeg: 40 Kg

Újrahasznosítható papír.
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Tömeg: 20 Kg

