bibliotheca touchWall Controller
Alle touchWall-enheder på biblioteket skal være udstyret med en touchWall-controller for at sikre,
at bibliotekets brugere får en positiv oplevelse med de interaktive skærme, bl.a. ved at de straks
reagerer på brugerens forespørgsler og handlinger. Denne controller kommunikerer nemt og hurtigt
med administrationsplatformen transformativeLibrary, så brugerne ikke skal vente på indhold, hvis der
er problemer med forbindelsen. touchWall-controlleren er udformet i et kompakt design med minimalt
aftryk på miljøet. Samtidig sikrer den, at skærme placeret på biblioteket er up-to-date og dermed giver
en god brugeroplevelse.
Om transformativeLibrary
Over hele verden udvider biblioteker i stigende grad deres åbningstider, så brugerne kan få adgang i
tidsrum, der passer dem bedre. Men det er vigtigt, at de også motiverer brugerne på biblioteket til at
dele væsentlige og relevante oplysninger. transformativeLibrary er en unik løsning, som kan integreres
med open+ og bibliothecas selvbetjeningsautomater, og som dermed styrker kommunikationen inden
for bibliotekets fire vægge. transformativeLibrary er udviklet specielt til biblioteker. Fra en central
placering kan indhold over føres til flere skærme på tværs af filialer, men filialerne kan også frit tilføje
indhold skræddersyet til brugerne i deres lokalområde.

Specifikationer: bibliotheca touchWall-controller
Mål:

H: 112 mm | B: 112 mm | L: 34 mm

Vægt (ca.):

570 g (kun hardware)

Materiale:

Sort plast/metal (sølv)

PC:

Intel NUC Nuc8i5BEK
CPU: Intel Core i5 (8. gen) i5-8259U
RAM: 8 GB DDR4 SODIMM 2400 MHz

Grafik:

Intel HD

Audio:

Minijackstik og HDMI

Netværk:

Tilsluttet LAN og trådløs NIC: Intel Dual Band Wireless-AC 8260

Tilslutning:

4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x NIC og 1 x USB-C

Strømforsyning:

Strømadapter

Driftstemperatur:

0 ºC til 40 ºC

Opbevaringstemperatur:

-20 ºC til 60 ºC

Operativsystem:

Windows 10 IOT Enterprise

Standarder og overholdelse
af regler og standarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores oplysninger er korrekte, når vi
lancerer et produkt, men det hænder, at specifikationer og funktioner
ændres med tiden. bibliotheca giver derfor ingen erklæringer eller
garantier vedrørende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de
informationer, der er i dette dokument.

www.bibliotheca.com
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