bibliotheca libraryConnect ™ devices
Conheça libraryConnect™, o único lugar que você precisa visitar para
monitorar e otimizar os equipamentos da biblioteca, através de relatórios
detalhados técnicos, se comunicar com a equipe técnica da bibliotheca,
bem como os demais responsáveis da biblioteca.

tudo em um só lugar
Todos os softwares e serviços relacionados a bibliotheca podem ser acessados 24 horas por dia online,
tornando rápido e fácil para você acessar informações.

mosaicos dinâmicos em tempo real
Seu painel de gerenciamento da biblioteca é composto por “mosaicos dinâmicos” que proporcionam
fácil acesso a múltiplos sistemas. As informações são
exibida em tempo real para oferecer uma visão geral
dinâmica das informações em uma rápida olhada.

configuração do dispositivo central

libraryConnect™ devices

relatórios detalhados e robustos
Relatórios detalhados por cliente, item e dispositivo podem ser visualizados dentro do sistema como um todo,
ou divididos em estatísticas de unidades, de equipamento ou de intervalos de tempo.

receba as informações de updates com nosso sistema
de mensagens integrado
O serviço de mensagens integrado garante que você
sempre receba da bibliotheca as últimas notificações
importantes.

acompanhe os últimos downloads
As atualizações mais recentes de software, manuais e
documentação e manuais de usuário relacionadas a
seus produtos podem ser facilmente encontradas em
nossa área de downloads para o cliente.

definições globais e configuração de dispositivo remoto
Controle as definições do dispositivo e a informação
principal partilhada a partir de um local central sem a
necessidade de estar na frente de cada um dos dispositivos. Desfrute de um conveniente gerenciamento
com diferentes perfis de usuário, incluindo definições e
frequência de alertas.

acesse informações financeiras em um só lugar
A nossa parceria exclusiva com Comprise™ Technologies nos permite apresentar uma visão consolidada da
sua atividade de coleta financeira. Assim, informações
financeiras detalhadas são auditadas com facilidade
na ponta dos dedos.

acesse a ideias globais em nosso fórum de discussão
online
Visite nossa comunidade de usuários online onde os clientes de todo o mundo podem facilmente se conectar
e compartilhar ideias. Os tópicos variam de melhores
práticas a ideias de novos produtos.

Apesar de realizarmos todos os esforços para nos certificarmos de que
as informações estão corretas no momento da edição, é possível que as
especificações e características variem ao longo do tempo. Desta forma, a
bibliotheca não presta quaisquer garantias quanto à precisão ou completude
das informações contidas neste documento.

www.bibliotheca.com
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