bibliotheca touchWall Controller
Alle touchWall-enhetene på biblioteket skal utstyres med en touchWall-kontroller for å sikre at brukerne får
en positiv opplevelse av de interaktive skjermene, bl.a. ved at de straks reagerer på brukernes forespørsler
og handlinger. Denne kontrolleren kommuniserer enkelt og rakst med administrasjonsplattformen
transformativeLibrary, slik at brukerne slipper å vente på innhold hvis det er problemer med forbindelsen.
touchWall-kontrolleren har en kompakt design som gir minimalt fotavtrykk i miljøet. Samtidig sørger den
for at skjermene i biblioteket er oppdatert, så brukeropplevelsen blir god.

Om transformativeLibrary
Over hele verden utvider bibliotekene i stadig større grad åpningstidene sine, slik at brukerne kan få
tilgang på en tid som passer dem bedre. Med relevant kommunikasjon kan biblioteket både informere
og motivere brukerne sine. transformativeLibrary er en unik løsning som kan integreres med open+ og
bibliothecas selvbetjeningsautomater, og som dermed styrker kommunikasjonen innenfor bibliotekets
fire vegger. transformativeLibrary er utviklet spesielt til biblioteker. Fra en sentral plassering kan innhold
overføres til flere skjermer på tvers av filialer, men filialene kan også fritt legge til innhold som er
skreddersydd for brukerne i deres lokalområde.

Spesifikasjoner: bibliotheca touchWall-kontroller
Mål:

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

Vekt (ca.):

570 g (kun maskinvare)

Materiale:

Sort plast/metall (sølv)

PC:

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

Grafikk:

Intel HD

Audio:

Minijackstik og HDMI

Nettverk:

Tilkoblet LAN og trådløst nettverkskort:
Intel Dual Band Wireless-AC 8260

Tilkobling:

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

Strømforsyning:

Strømadapter

Driftstemperatur:

0 ºC til 40 ºC

Oppbevaringstemperatur:

-20 ºC til 60 ºC

Operativsystem:

Windows 10 IOT Enterprise

Standarder og samsvar med
regler og standarder:

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

Vi gjør vårt beste for å sikre at opplysningene våre er riktige når vi
lanserer et produkt, men det hender at spesifikasjoner og funksjoner
endres over tid. bibliotehca gir derfor ingen utsagn eller garantier om
at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig eller nøyaktig.

www.bibliotheca.com
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