bibliotheca remoteLocker ™
Geef uw klanten in afgelegen plaatsen toegang tot
reserveringen en de mogelijkheid tot inleveren
De remoteLocker™ is ontworpen om uw dienstverlening en de toegankelijkheid van uw bibliotheek te vergroten
door bibliotheekgebruikers een zelfservice-ervaring aan te bieden bij hun in de buurt. De remoteLocker™ kan
op elke binnenlocatie* worden geplaatst zodat uw klanten materiaal online kunnen bestellen en ophalen, en
eerder geleend materiaal kunnen inleveren.

Voordelen van de
remoteLocker™

remoteLocker™ 110
en inlevereenheid
basiselement met
10 kluizen

remoteLocker™ 100
centrale eenheid
met 4 kluizen

remoteLocker™ 105
basiselement met 5
kluizen

*Minimale installatie is 1 besturingsunit en 2 locker units.

Specificaties : bibliotheca remoteLocker™

Uw bibliotheek onder de aandacht
De remoteLocker™ kan in elk gebouw in
woongebieden* worden geplaatst, waardoor u
de dienstverlening van de bibliotheek uitbreidt
naar gebruikers buiten het bereik van uw
bibliotheekgebouw. Te denken valt aan wijkcentra,
benzinestations, winkelcentra en kerken.
Een modulair en flexibel systeem
De remotLocker™-reeks biedt bibliotheken de
ogelijkheid hun systemen op flexibele basis uit te
breiden, al naar gelang de specifieke behoeften,
vereisten en ruimte van dat moment.
Eenvoudig te gebruiken interface
De remoteLocker™ maakt gebruik van onze
standaard klantgerichte software, die dezelfde
vertrouwde,
intuïtieve
ervaring
biedt
die
bibliotheekgebruikers gewend zijn van onze reeks
zelfserviceautomaten. De software biedt via
touchscreens toegang tot de reserverings- en
inleverfaciliteiten.
Intuïtieve reserveringstijden
remotLocker™ communiceert rechtstreeks vanaf het
uitgiftepunt met het ILS/LMS van de bibliotheek, zodat
de uitleentermijn van de items ingaat op de dag dat
ze worden opgehaald.

Snellere verwerking door RFID
Door RFID kunnen materialen in stapel worden
ingeleverd.
Grote kluiscapaciteit
Elke kluis heeft een grote capaciteit waardoor
bibliotheekgebruikers meerdere artikelen uit één
kluis kunnen lenen.
Geschikt voor innames
remoteLocker™ kan zodanig worden geconfigureerd
dat items in een beveiligde of onbeveiligde modus
kunnen worden ingenomen. De items blijven in de
volledig geïntegreerde innamebak totdat ze door
een medewerker worden verwerkt.
Leverbaar in vele kleuren en klantspecifieke
thema's
De remoteLocker™-serie is leverbaar in elke
willekeurige RAL-kleur, afgestemd op uw bibliotheek.
Ook klantspecifieke thema's zijn mogelijk om de
herkenbaarheid van uw bibliotheek te vergroten.
Standaard worden de kleuren zwart en wit
aangeboden.
* Op voorwaarde dat er een rechtstreekse netwerkverbinding met het
bibliotheeknetwerk is..

Afmetingen
100/105/110

b: 450 mm | d: 440 mm | h: 1713 mm

Gewicht

remoteLocker™ 100: 90 kg

Kluisgrootte

b: 380 mm | d: 430 mm| h: 120 mm

Voeding

Ingang C13-connector. 240 VAC invoer, 130 Watt, 50 Hz. Zekering van 5 amp

Gegevens

1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Voldoet aan de volgende
normen

CE, FCC, C-tick

remoteLocker™ 105: 85 kg

remoteLocker™ 110: 85 kg

Software

De remoteLocker™ 100 wordt standaard geleverd met onze remoteLocker-software
voorgeïnstalleerd. De software is geconfigureerd om via SIP2 op de bibliotheeksystemen
(LMS/ILS) te worden aangesloten. Voor toegang tot het netwerk van de bibliotheek is een
Ethernet-verbinding vereist.

Materiaal & Kleur

3 mm zacht staal. Standaardkleur van de behuizing: zwart en wit. Fronten kunnen tegen
meerprijs in elke RAL-kleur worden geleverd of worden uitgevoerd in een custom made
foliewrap.

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie
juist is op het moment van uitgave, is het mogelijk dat specificaties
en features met de tijd kunnen variëren of veranderen. bibliotheca
doet daarom geen verklaringen of garanties over de volledigheid of
nauwkeurigheid van de informatie in dit document.

www.bibliotheca.com
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