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Řada V [VYPŮJČOVÁNÍ / VRACENÍ]
Samoobslužný provoz se spolehlivostí zabezpečení
pomocí pásků Tattle-Tape™

Rozměry

Systém 3M™ SelfCheck™ řady V představuje rychlé a univerzální řešení půjčování, které je
tak intuitivní, že zaručuje úspěch na první pokus. Společně se snadno ovladatelnou dotekovou
obrazovkou a podrobnými pokyny krok za krokem i výrazný design do tvaru V pomáhá klientům
při správném umístění položek. Tento systém zpracovává knihy, časopisy, videokazety, disky CD
a DVD a umožňuje i vzdálené webové sledování a diagnostiku. Zvládá široké spektrum umístění
čárových kódů. Design do tvaru písmene V se automaticky přizpůsobuje odchylkám v úrovni
výkonu a v podstatě eliminuje nechtěné poplachy. Dodatečné zabezpečovací funkce dohlížejí na
to, aby si klient nemohl vypůjčit více než jednu knihu pod jediným čárovým kódem a aby nedošlo
k záměně položek při půjčování. Díky svému dynamickému designu a výraznému, modernímu
vzhledu pozvedne systém řady V vaši knihovnu na novou úroveň produktivity a služeb.

• Monitor:
57,8 mm nad přepážkou
Vysoké rozlišení
Úhlopříčka 381 mm
Doteková obrazovka LCD
Plochý displej

Intuitivní uživatelské rozhraní

3M Správce dat

Energetický profil

• Snadno ovladatelné rozhraní s dotekovou
obrazovkou
• Skener zvládne téměř jakékoliv umístění
a orientaci čárového kódu
• Díky výraznému designu do tvaru V je správné
umístění položek intuitivnější

• K dispozici v systémech SelfCheck™ V3 a V4
• Možnost přechodu na datový standard štítků
ISO v budoucnosti
• Rozšiřuje systém RFID 3M™ o čtení
speciálních místních datových formátů
(dánština, holandština, finština a francouzština)

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

Expediční hmotnost
(přibližná)

Moderní design

Webové vzdálené sledování
a diagnostika

169 kg s deskou v úpravě lamino
185 kg s deskou v úpravě Corian®

• Systém se dodává v široké škále povrchových
úprav tak, aby vyhovoval vzhledu každé
knihovny
• Rychlá tiskárna stvrzenek se snadným
vkládáním papíru

Spolehlivé vypůjčování
•
•
•
•

Méně než 1 falešný poplach na 10 000 alarmů
Rychlé odbavení několika položek současně
Zaručí, že položky jsou správně vypůjčeny
Potvrzení na zvolený e-mail, tištěnou
stvrzenkou nebo bez stvrzenky

Doplňkové funkce
• 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

Splňuje požadavky
směrnic EU WEEE
a RoHS

Modely
• V1 kombinuje samooblužný provoz
s využitím čárových kódů a technologii
elektromagnetických bezpečnostních pásků
3M™ Tattle-Tape™
• V2 rozšiřuje bezpečnostní funkce modelu V1
o možnost detekce většího počtu knih
s využitím technologie Tattle-Tape, čímž brání
klientům, aby odbavili více než jednu knihu
pod jediným čárovým kódem
• V3 rozšiřuje schopnosti modelu V1
o samoobslužný provoz s využitím RFID,
včetně současné detekce většího počtu
položek označených štítky RFID
• V4 rozšiřuje možnosti modelu V2 tím, že
kombinuje možnost současné detekce většího
počtu položek pomocí RFID s detekcí více
položek pomocí bezpečnostních pásků TattleTape™

Certifikováno CE
Certifikováno UL
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• Pouze skříň:
660 mm × 914 mm × 1118 mm

• Tiskárna:
216 mm × 149 mm × 159 mm
Tepelná, zabudovaná do kiosku nebo
samostatně stojící Ithaca® Model
I-Therm™ 280

