bibliotheca hybrid workstation ™
efficiëntere workflow en betere ergonomie
Dit tijdbesparende werkstation combineert de identificatie en beveiliging van items in één handeling.
Het werkstation heeft een flexibel ontwerp voor een betere ergonomie en zorgt voor meer efficiëntie en
productiviteit door zowel barcodes als RFID‑labels te verwerken bij het uitchecken en inleveren van items.
Het werkstation kan ook barcode‑naar‑RFID‑conversies uitvoeren voor nieuwe aankopen en kleinere
collecties. Met de ’case set’‑functie kunt u bepalen of de verpakking en het item met elkaar overeenkomen
zonder dat u de behuizing hoeft te openen, wat tijd bespaart. Het controlelampje bevestigt de
aanwezigheid van een gesensibiliseerde Tattle‑Tape™ beveiligingsstrip. Belangrijk is ook dat het werkstation
met RFID geen gevoelige materialen, zoals video’s en cassettes, kan beschadigen of wissen.

voordelen van het
hybrid workstation™

Gebruiksgemak

Kenmerken

| Identificatie van RFID‑items én
Tattle‑Tape™‑beveiliging in één handeling

| RFID‑functie ’case set’ zorgt voor een snellere
verwerking en bespaart tijd

| In één stap Inchecken of uitchecken

| Controlelampje bevestigt de aanwezigheid van
een gesensibiliseerde Tattle‑Tape™‑beveiligingsstrip

| Verwerking van barcodes en RFID‑labels
| Verbeterd ontwerp dat minder valse alarmen
veroorzaakt
| Veilige afhandeling van alle mediatypen met RFID

| Flexibel ontwerp voor verbeterde ergonomie
| Gesynchroniseerde hotkeys voor gelijktijdige
modusselectie (in‑ of uitchecken) van het ILS en het
werkstation
| Zichtbare indicatie als het werkstation van de
medewerker is uitgeschakeld

Tag Data Manager
| Mogelijkheid om in de toekomst over te stappen op
de ISO Tag Data Standard

| Conversie van barcode naar RFID

| Stelt het RFID‑systeem in staat om landspecifieke
dataformaten te lezen (Deens, Nederlands, Fins
en Frans)

Specificaties: bibliotheca hybrid workstation™
Afmetingen

Afmetingen kop: d 327,4 mm x h 406,0 mm x b 416,1 mm (12.9" x 16.0" x 16.4")
Elektronisch onderstel: d 304,8 mm x h 63,5 mm x b 279,4 mm (12" x 2.5" x 11")

Stroomvoorziening

100/120 of 200/240 VAC
50‑60 Hz
4.0/2.0 A, eenfase

Gewicht (bij benadering)

Gewicht kop: 12 kg (24 lbs)
Elektronisch onderstel: 1,8 kg (4 lbs)

Hoewel we er alles aan doen om te waarborgen dat de informatie
correct is bij uitgifte, 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.

www.bibliotheca.com
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