bibliotheca mobile ™ DLA
beheer actief uw bibliotheekcollectie
Dit draadloze handheld‑apparaat maakt deel uit van het RFID‑systeem en leest in een handomdraai
RFID‑labels op bibliotheekitems, waardoor het uitlezen, inruimen, sorteren en uitdunnen van boeken in de
schappen en het zoeken naar specifieke of verkeerd geplaatste items routinetaken worden. De mobile
DLA is compact en gebruiksvriendelijk en kan informatie van meer dan een miljoen items opslaan.
Het ergonomische ontwerp en de draaibare antenne maximaliseren het comfort en u hoeft niet te bukken
of zich uit te strekken om lage of hoge schappen uit te lezen.
Het is mogelijk om gelijktijdig schappen uit te lezen, items te zoeken en de inventaris te scannen.
Met mobile DLA bespaart u tijd, verhoogt u de productiviteit en ontdekt u fouten die anders onopgemerkt
zouden blijven. Het apparaat identificeert daarnaast razendsnel verkeerd uitgecheckte items en de
beveiligingsstatus van materialen. Met de geavanceerde mobile DLA kunt u vandaag nog beginnen met
een actief beheer van uw bibliotheekcollectie.

de voordelen van
mobile DLA

Gebruiksgemak
| Ideaal voor het uitlezen, inruimen en uitdunnen van
schappen en zoeken naar specifieke of verkeerd
geplaatste boeken
| Gelijktijdig schappen uitlezen, items zoeken en de
inventaris scannen
| Verhoogde
bibliotheek

productiviteit

en

een

ordentelijke

Verhoogde veiligheid
| Onmiddellijke detectie van materialen die een alarm
veroorzaken
| Identificatie van items die verkeerd zijn in‑ of uitgecheckt
| Mogelijkheid om de beveiligingsstatus van een item te
wijzigen

Specificaties: bibliotheca mobile DLA
Afmetingen:

Handheld apparaat: 240 mm x 180 mm x 100 mm (9,5" x 7" x 4")
Antennedeel: 240 mm x 100 mm x 12,5 mm (9,5" x 4" x 0,5")

Gewicht (bij benadering):

Handheld apparaat: 623 g (22 oz) (inclusief batterij)
Handheld apparaat: Oplaadbare batterij van 7,4 V

Stroomvoorziening:

Levensduur batterij: 4 uur scantijd tussen oplaadbeurten , doorgaans 6 ‑ 8 uur
gebruiksuren (afhankelijk van de toepassing)

Compatibiliteit:

Geschikt voor de meeste RFID‑labelformaten

Inclusief bibliotheca
staffConnect™ data:

Beheert de gegevensoverdracht van de meeste geïntegreerde bibliotheeksystemen

Certificeringen:

CE, FCC, IC, ANATEL, ETL, RCM, DDA, ADA

Hoewel we er alles aan doen om te waarborgen dat de informatie
bij uitgifte correct is, is het mogelijk dat specificaties en functies in de
loop der tijd kunnen veranderen. bibliotheca geeft dan ook geen
verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of juistheid
van de informatie in dit document.
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