bibliotheca smartadmin
Statistikk- og overvåkingsmodul på nett
Med statistikk- og overvåkingsprogramvaren Axess Smartadmin har biblioteket et komplett, administrativt verktøy som kan trekke ut alle typer statistiske data, oppdatere programvare via fjerntilgang samt overvåke de mange arbeidsprosessene i bibliothecas RFID-løsninger.
Axess Smartadmin hjelper biblioteket
til å sikre høy oppetid, da verktøyet kan brukes til å gi et daglig overblikk over diverse hendelser –
med mulighet for rask reaksjon.
Hvis biblioteket for eksempel har Meråpent bibliotek, er det mulig å sjekke via nett om f.eks. en selvbetjeningsautomat mangler skriverpapir, om den er slått av, eller om det finnes personale til stede
som kan korrigere situasjonen.
Det er mulig å lage statistikk over selvbetjeningsautomater, porter og personalarbeidsplasser. Statistikken kan vises i forskjellige typer grafer og kan eksporteres til for eksempel Excel.

Håndbøker og oppdateringer
Via modulen får man tilgang til de siste driverne
og håndbøkene på nett. Biblioteket har dermed
selv mulighet til å oppdatere programvaren på
selvbetjeningsautomatene via fjerntilgang direkte fra en datamaskin. Kort sagt et uunnværlig verktøy for å styre og overvåke bibliotekets
mange arbeidsprosesser.

Overvåking av utstyret
Overvåkingen stilles inn til aktivt å sende en e-post
til disse brukerne ved nettbrudd eller lignende.
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Oversiktsbild

Hylleleser

| Utstyrsstatus på nett

| Når har hylleleserne vært i bruk

| Feilmelding om utstyr via oversiktssiden

| Hvilket materialer ble lest

Selvbetjeningsautomater/
sorteringsanlegg

Merk: Data blir samlet løpende, da hylleleseren
ikke er koblet fast til nettverket

| Antall utlån

Personalarbeidsplasser

| Antall innleveringer

| Når er de i brukr

| Antall brukere

| Antall utlån og innleveringer

| Belastning av automater

| Antall foretatte konverteringer

| Hvilke funksjoner brukes
| Hvordan brukes funksjonene

Grafer

| Hvordan utsorteres materialene (særlig nyttig

| Flere typer grafer, som søylediagrammer osv.

ved optimering av sorteringsrutinene i et
sorteringsanlegg)

Dokumentasjon
| Mulighet for å hente dokumentasjon og drivere

Meråpent / open+
| Antall godkjente brukere i tilgangskontroll
| Antall avviste brukere i tilgangskontroll (f.eks. hvis
mange barn forsøker å komme inn)
| Når besøker brukerne biblioteket

Overvåking
| Sette opp overvåking av utstyr til e-post

Eksport av data
| Eksportere data til f.eks. Excel

Alarmporter
| Antall alarmer fra porter
| Antall besøkende registrert i personteller
| Når oppstår alarmer
| Når kommer de besøkende og hvor mange
kommer inn

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
www.bibliotheca.com
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