bibliotheca selfCheck ™ 1000
Oppfyller alle behov for et selvbetjent bibliotek

selfCheck 1000 en formgivning som oppfyller
alle behov for et selvbetjent bibliotek.

Ved

Brukervennlighet

det

For å oppnå en optimal brukeropplevelse
er

selfCheck

1000

Vi forenkler prosessen

utstyrt

med

mange

funksjoner. De er alle plassert ergonomisk
riktig for raskt og enkelt å kunne benyttes i
selvbetjeningsprosessen.
Omfattende overblikk
På selfCheck 1000 er skjermen i stående
format. Den 22 tommer store skjermen gjør det
mulig å se over 30 materialer i en listevisning
uten å måtte rulle opp og ned.

hjelp

av

lysdioder

nyskapende

fremhever

og

lysbaserte

brukerveiledningssystem

det

i

brukeren

prosessen.

Her

kan

neste

trinnet

navigere

gjennom selvbetjeningsprosessen på en enkel
og smidig måte.

Fordeler som ikke er helt ”standard”
Følgende fordeler finnes i standardmodellen for alle selfCheck 1000-løsninger.

22 tommers skjerm
i stående format

Lysbasert teknologi veileder
brukeren gjennom prosessen

Et område for RFID-lesing registrerer
materialerne

lånekort med strekkode
eller RFID kan enkelt avleses

Lysindikatorer viser
automatens tilstand

Innebygd
kvitteringsskriver

Gjennomtenkt design som oppfyller alle behov
Utform din egen selvbetjeningsautomat med følgende alternativer:

Heve-/senkefunksjon
for økt tilgjengelighet

En bordmodell
som sparer gulvplass

Ekstra oppbevaringsplass
til vesker og materialer

Tilkoblingsmulighet for
reservasjonsvogn selfCheck trolley

Velg mellom over
200 RAL-farger

bibliotheca selfCheck ™ 1000

Spesifikasjoner: selfCheck 1000
Dimensjoner:

Frittstående: b: 660 mm| d: 550 mm | h: 1484 mm
Ved heving/senking, maks. h: 1744 mm
Bordmodell: b: 660 mm | d: 550 mm | h: 750 mm
Oppbevaringsplass+: b: 290 mm

Vekt:

Frittstående: 105 kg
Frittstående (med ekstra oppbevaringsplass): 110 kg
Med heving/senking: 110 kg
Med heving/senking (med ekstra oppbevaringsplass): 115 kg
Bordmodell: 52 kg

Ström:

Input C13 connector, 230 VAC input, 130 Watt, 50Hz 10A

Nettverk:

TCP/IP

Berøringsskjerm:

22 tommer i stående format, Lysstyrke: 250 lux, HD 1920 x 1080,
Projektiv kapasitiv berøringsteknologi

PC:

Windows 7 32 bit OS, 2GB RAM, 56GB SSD

Låntakerregistrering:

Strekkode, RFID og manuell inntasting av låntakernummer

Godkjenninger:

DDA, ADA, CE, MET*, FCC, C-tick
* MET Labs er et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent i henhold til OSHAs 1910.308(d). MET er også godkjent
av Standards Council of Canada som godkjenningsorgan (sertifiseringsorgan) i Canada for Industry Canada (IC).
UL-klassifiseringen dekkes av METs sertifisering. Gå til www.osha.gov for ytterligere informasjon.

Rapportering:

Rapportering kan gjøres via det nettbaserte statistikk- og overvåkningsprogram
Smartadmin.

Programvara:

selfCheck 1000 leveres med vårt tor3™ programvare, som gir brukeren tilgang til alle
funksjoner som gjelder lån, avleveringer og lånestatus. Programvaren kan kobles til
biblioteksystemet via SIP2.

Fargevalg:

selfCheck 1000 er tilgjengelig i mange brukerdefinerte farger som matcher bibliotekets
innredning.

Alternativer:

Heving/senking
Tilkobling av reservasjonsvogn selfCheck trolley
Ekstra oppbevaringsplass
Brukerdefinert farge.

Vi forsøker alltid å sikre at informasjonen er korrekt ved
utgivelsestidspunktet, men det kan hende at spesifikasjoner og
funksjoner varierer eller endres med tiden. bibliotheca kan derfor
ikke gjøres ansvarlig for riktigheten av informasjonen i dette
dokumentet.
www.bibliotheca.com
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