bibliotheca RFID workstation ™ mobile
snelle en mobiele conversie naar RFID

Als

onderdeel

van

het

RFID‑systeem

biedt

dit

station een snelle en eenvoudige oplossing om uw
bibliotheekcollectie naar RFID‑technologie om te
zetten. Dit op zichzelf staande station heeft een
aanraakgevoelig scherm, optische barcodescanner
en RFID‑lezer waarmee u snel barcodes kunt lezen,
de informatie kunt omzetten en RFID‑labels kunt
uitgeven. Het station heeft geen verbinding met een
geautomatiseerd uitleensysteem nodig en omdat het
autonoom op een verrijdbare wagen functioneert,
kunt u direct bij de bibliotheekkasten werken.
De geavanceerde laserscanner kan vrijwel elke
barcodelocatie en ‑oriëntatie aan, en een zichtbare
scanlijn helpt medewerkers bij een juiste plaatsing van
de items.

Snel en eenvoudig te gebruiken

Uitgebreide functionaliteit

| Lagere arbeidskosten

| Items snel en eenvoudig naar RFID converteren

| Aanraakgevoelig scherm voor moeiteloze
configuratie en bediening

| Automatische uitgifte van RFID‑labels, één tegelijk

| Uitgerust met barcodescanner en RFID‑lezer

| Collectie gelijktijdig uitdunnen en converteren

| Labels converteren met één gebruiksvriendelijk
systeem
| Labels programmeren en herprogrammeren

Mobiel en autonoom
| Direct bij de kasten te gebruiken
| Versnelt het conversieproces
| Geen verbinding met geautomatiseerd
uitleensysteem nodig
| Beveiliging tegen kantelen

Tag Data Manager
| Mogelijkheid om in de toekomst over te stappen op
de ISO Tag Data Standard
| Stelt het RFID‑systeem in staat om landspecifieke
dataformaten te lezen (Deens, Nederlands, Fins
en Frans)

Specificaties: bibliotheca RFID workstation™ mobile
Afmetingen

d 460 mm x h 144 mm x b 760 mm (18" x 56,7" x 30")
Verrijdbare wagen

Stroomvoorziening

100/120 of 200/240 VAC
50‑60 Hz
5,0/2,5 A

Gewicht (bij benadering)

72,6 kg (160 lbs)

UL‑gecertificeerd
Voldoet aan
de EU WEEE‑ en
RoHS‑richtlijnen
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.
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