bibliotheca remoteLocker ™
Henting og innlevering av materialer utenfor
åpningstid
remoteLocker er en døgnboks som gir låntakerne mulighet til å hente og innlevere
bibliotekets materialer, uansett bibliotekets åpningstider og beliggenhet.
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Utvidet service for låntakere

|

Kommuniserer med bibliotekssystemet

bibliotheca
remoteLocker

Synliggjør biblioteket
remoteLocker
kan
plasseres
utenfor
biblioteket og dermed gi en vesentlig økt
tilgjengelighet til bibliotekets materialer
for de låntakerne som har lang vei til sitt
lokale bibliotek. Velegnede plasseringer
kan være stasjoner, skoler og universiteter,
dagligvarebutikker, bensinstasjoner eller
andre innendørs steder som låntakerne
besøker.
Kommunikasjon med biblioteksystemet
remoteLocker kommuniserer direkte med
biblioteksystemet, og sikrer dermed at
utlånsperioden begynner samme dag som
materialet blir avhentet.

Fleksibelt og moduloppbygd system
remoteLocker-serien
gir
biblioteket
muligheten til å utvide systemet –
skreddersydd etter behov og plassforhold.
Stor kapasitet
Hvert rom i remoteLocker har plass til
omkring 20 materialer.
Tilgjengelig i en rekke farger
remoteLocker-serien kan leveres i alle RALfarger, slik at løsningen kan tilpasses den
eksisterende innredningen.
Hvitt tilbys som standard.

remoteLocker 110
enhet med 10 rom

remoteLocker
100-sentral enhet
med 4 rom

*Minste installasjon er 1 stk. 100- og 2 stk. 110-enheter.

Specifikasjoner: remoteLocker
Dimensjoner 100/110:

B: 450 mm
D: 440 mm
H: 1.713 mm

Vekt:

remoteLocker 10 0: 90 kg, remoteLocker 110: 85 kg

Romstørrelse:

B: 380 mm
D: 430 mm
H: 120 mm

Strøm:

Input C13 connector. 230 VAC, 130 watt, 50 Hz, min. 10A sikrin

Nettverk:

1 x LAN RJ45

Godkjenninger:

CE, FCC-godkjent

Programvare:

Programvaren kan konfigureres ti å kobles til bibliotekssystemet via
SIP2. For å få tilgang til biblioteksystemet kan internettforbindelse
være nødvendig.

Materiale:

3 mm lakkert stål

Farge:

Frontpaneler kan leveres i alle RAL-farger.

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.
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