bibliotheca remoteLocker ™
Ofereça aos seus usuários novas opções para
retirada de itens reservados
O remoteLocker™ foi projetado para expandir a cobertura e as opções de acesso da sua biblioteca,
oferecendo aos usuários maior disponibilidade de autoatendimento em diferentes locais e horários. Instalável
em qualquer ambiente indoor*, os itens reservados podem ser retirados no remoteLocker™, e ainda permite
a devolução de itens previamente emprestados.

remoteLocker™

remoteLocker™ 110
torre com 10 gavetas

remoteLocker™ 100
unidade central com
4 gavetas

remoteLocker™ 105R
unid de devolução
com 4 gavetas

*Instalação mínima: 1 unidade central e 2 torres adicionais.

Especificações : bibliotheca remoteLocker™

Promova sua bibliotheca
O remoteLocker™ pode ser posicionado em
qualquer ambiente indoor*, por exemplo, centros
comunitários ou lojas de conveniência, permitindo
que você promova e estenda os serviços aos
usuários que moram em locais distantes da sua
biblioteca.
Sistema modular e flexível
O remoteLocker™ é uma solução flexível que pode
ser configurado para atender requisitos específicos.
Torres adicionais podem ser adicionadas a qualquer
momento, permitindo que a sua solução cresça
conforme as necessidades da sua biblioteca.
Interface amigável
O equipamento tem uma interface amigável e
familiar, permitindo que os usuários tenham a mesma
experiência ao acessar qualquer equipamento da
nossa linha de autoatendimento. Esta interface é
via touchscreen e dá acesso ao empréstimo de
itens reservados e devolução de itens.
Comunicação contínua
A cada nova operação, o remoteLocker™ se
comunica imediatamente com o LMS da sua
biblioteca, assegurando que o período de
empréstimo comece exatamente no momento
que o item foi retirado.
*Requer uma conexão direta com a biblioteca.

RFID para rápidas transações
A área RFID para devolução permite que operação
seja rápida e fácil, podendo devolver vários itens
de uma só vez.
Gavetas de grande capacidade
De grande capacidade, permite que os usuários
retirem vários livros de uma só vez, de cada gaveta.
Faça devoluções
O remoteLocker™ pode ser configurado para
aceitar devoluções, com ativação automática ou
não da segurança do item.

Dimensions 100/105/110:

l: 450mm | p: 440mm | a: 1713mm

Peso:

remoteLocker™ 100: 90kg

Tamanho da gaveta:

l: 380mm | p: 430mm | a: 120mm

Energia::

100 - 240 VAC / 5A / 50 - 60 Hz

Dados:

1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Padrões e Certificações:

CE, FCC, C-tick

Software:

O remoteLocker™ 100 vem pré-instalado com o software remoteLocker™ software. Este
software é configurado para se conectar com o LMS via SIP2. É requerido acesso à rede
da biblioteca via Ethernet

Material e cores:

3mm de aço macio. Cores padrões: preto e branco. O painel frontal pode ser fornecido
em qualquer cor RAL padrão ou coberto por um vinil impresso.

remoteLocker™ 105: 85kg

remoteLocker™ 110: 85kg

Disponível em várias opções de cores ou gráficos
Você pode escolher entre 200 opções de cores
a que melhor se adequa ao ambiente da sua
biblioteca. Gráficos impressos personalizados
também podem ser aplicados para promover
ainda mais sua biblioteca.
Apesar de todos os nossos esforços para garantir que estas
informações estejam corretas, é possível que algumas especificações
ou características possam variar com o tempo. A Bibliotheca,
portanto, não garante a precisão ou a totalidade das informações
contidas neste documento.

www.bibliotheca.com
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