bibliotheca infoWall Controller
Alla infoWall-enheter på biblioteket ska vara utrustade med en infoWall-controller för att säkerställa att
bibliotekets användare får en positiv visuell upplevelse med bibliotekets skärmar för digital kommunikation.
Denna controller kommunicerar enkelt och snabbt med administrationsplattformen transformativeLibrary,
och säkerställer att bibliotekets kommunikation till användarna sker smidigt och är upp-to-date. infoWallcontrollern är utformad i en kompakt design med minimalt avtryck på miljön. Samtidigt säkrar den att
skärmarna ger en god användarupplevelse.

Om transformativeLibrary
Över hela världen utökar bibliotek i stigande grad sina öppettider så att användarna kan få
åtkomst till tider som passar dem bättre, för att stärka kommunikationen och underlätta delningen
av väsentlig information från biblioteket till användarna. transformativeLibrary är en unik lösning som
kan integreras med open+ och bibliothecas självbetjäningsautomater och som därmed kan stärka
kommunikationen inom bibliotekets fyra väggar. transformativeLibrary är speciellt utvecklat för att
biblioteken skall kunna dela relevant information och för att skapa inspiration åt deras användare.
Från en central placering kan innehåll över föras till flera skärmar över flera filialer, men filialerna kan
även fritt tillföra innehåll skräddarsytt för användarna i deras lokalområde.

Specifikationer: bibliotheca infoWall-controller
Dimensioner:

H: 114 mm | B: 38 mm | L: 12 mm

Vikt (ca.):

380 g (endast maskinvara)

Material:

Plast

PC:

Intel Compute Stick M3 6Y30
CPU: Intel Core m3 (6:e gen) 6Y30 / 1,6 GHz Dual Core
RAM: 4 GB / 4 GB (max) LPDDR3 SDRAM 1866 MHz
Hårddisk: Flash - eMMC 1 x 64 GB

Grafik:

Intel HD

Audio:

HDMI

Nätverk:

Trådlös NIC: Intel Dual Band Wireless-AC 8260

Anslutning:

3 x USB 3.0 och 1 x HDMI

Inkluderade kablar:

SuperSpeed USB av typen C och HDMI-förlängningskabel

Strömförsörjning:

Elaadapter

Driftstemperatur:

0 ºC till 35 ºC

Förvaringstemperatur:

-40 ºC till 60 ºC

Operativsystem:

Windows 10 IOT Enterprise med konfigurerad bibliotheca-bild

Standarder och uppfyllande
av regler och standarder:

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

Vi gör alltid vårt bästa för att säkerställa att vår information är korrekt
när vi lanserar en produkt, men det händer att specifikationer och
funktioner ändras med tiden. bibliotheca ger därför inga intyganden
eller garantier beträffande fullständigheten och noggrannheten i
informationen som finns i detta dokument.

www.bibliotheca.com
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