bibliotheca RFID workstation ™ 120
Personalarbetsplats och konverteringsstation

Personalarbetsplats

Fokuserat avläsningsområde

RFID workstation 120 kan personalen på ett

Antennen är avskärmad vilket gör att den

snabbt och effektivt sätt konvertera material

bara läser RFID-etiketter som är placerade på

från streckkod till RFID utan uppkoppling till

antennen.
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återlämningssituationer.
Med Bibliothecas mjukvara kan man lätt se
statistik, göra utgallringar, materialsökning och
mycket mer.

Anpassad efter bibliotekariernas önskemål om
ergonomisk design och användarvänlighet.
Avläsning av sammansatta material
Axess Staff Station 120-antennen kan läsa
av

era sammansatta material samtidigt, av

varierande storlek, vikt och tjocklek.

bibliotheca
RFID workstation ™ 120

Specifikationer: RFID workstation 120
Mjukvara:

Levereras med programvara som gör det möjligt att göra
utlån och återlämning, konvertering och programmering, testfunktioner, statistik, gallring och materialsökning. Avläsning av
material utan ändring av stöldskyddet. Automatisk tilldelning
av sekvensnummer till nytt material. Genomför fjärrsupport
via bibliotheca.

Operativssystem:

Fungerar med
8/Windows 10

Dimensioner (b x d x h):

Antenn: 240 x 340 x 20 mm. Läsare: 85 x 145 x 27 mm

Vikt:

Ca 530 g

Ström / anslutning:

12 VDC/220 VAC Sändningsstyrka 1 Watt

Färg / material:

Grå/svart, laminat/plast/MDF

Standarder:

EN 300 683, ISO 15693, ISO 18000-3, CE, FCC

IP klassning:

IP20

Läsavstånd:

Upp till 30 cm

Arbetsfrekvens:

13,56 MHz

Dataöverföring:

USB

Anslutning till bibliotekssystemet:

Klient eller Bibliothecas programvara

Visuell indikator:

1 lysdiod röd/grön

Arbetstemperatur/förvaringstemperatur:

0 – 55 °C / -25 – 85 °C

Luftfuktighet:

< 90 % RH icke-kondenserande

Mediehantering:

Alla typer av material och alla storlekar hanteras

Windows

XP/Vista/Windows

7/Windows

Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid
publiceringstidpunkten, men det förkommer att specifikationer
och funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas
ansvarigt för att informationen i detta dokument är korrekt.
www.bibliotheca.com
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