bibliotheca selfCheck ™ 500
intuïtieve selfservice

selfCheck

500

biedt

zelfbedieningsbeleving

de

voor

essentiële
bibliotheken.

Aangedreven door onze intuïtieve quickConnect™
zelfbedieningssoftware

is

de

selfCheck

500

ontworpen om een plezierige gebruikersbeleving
te bieden die ook reclame maakt voor de
collectie, diensten en evenementen van uw
bibliotheek. Het biedt gebruikers de mogelijkheid
om uit te checken, in te checken, te verlengen en
boetes te betalen met hun bibliotheekaccount.
selfCheck

500

biedt

u

de

mogelijkheid

om

permanent uw diensten aan de gemeenschap
te ontwikkelen en u te richten op belangrijkere
interacties. Aangezien deze beschikbaar is in een
vrijstaand en desktopdesign, heeft u de flexibiliteit
om de beste optie voor uw unieke ruimte te
kiezen.

Voordelen van de
selfCheck 500

De beste gebruikersbeleving
De

selfCheck

het

standaard

500

gaat

uitlenen,

verder
inleveren

dan

Reclame maken voor
bibliotheekactiviteiten

uw

Contantloze kiosk bespaart tijd
voor personeel

en

Met geïntegreerde bibliotheekreclames

Bibliotheken kunnen boetes en kosten via

accountfunctionaliteit om een plezierige

en aanbevolen titels bieden wij u de

een veilig betaalsysteem innen. Gebruikers

beleving te bieden die gebruikers direct

mogelijkheid om waardevollere informatie

betalen makkelijk boetes en kosten zonder

met uw digitale cloudLibrary™-collectie

aan te maken en met uw gebruikers te

dat het personeel met contant geld in

verbindt.

delen.

aanraking komt.

Flexibele scanopties

Oppervlakbereik biedt
gebruikers vrijheid

Makkelijk vervangen papierrol voor ontvangstbewijzen

barcodes biedt gebruikers de mogelijkheid

De leeszone biedt gebruikers een duidelijk bereik

Bespaar waardevolle tijd van personeel

om de zelfbedieningstransactie makkelijk

om hun bibliotheektransactie af te handelen.

door de mogelijkheid om de papierrol voor

te starten. De scanner kan aangepast

Met een aan de zijkant gemonteerde plank

ontvangstbewijzen snel te wisselen. Ons

worden om gecombineerde omgevingen

kunnen gebruikers hun andere items makkelijk

makkelijk toegankelijke frontpaneel biedt

te ondersteunen waar het afhandelen van

neerzetten, waardoor ze beide handen vrij

personeel de mogelijkheid om de rol voor

items met barcode en RFID nodig is.

hebben

ontvangstbewijzen snel te ontgrendelen

Snel scannen van fysieke en digitale

om

de

zelfbedieningstransactie

onbezwaard uit te voeren.

en te vervangen en het ongemak voor de
gebruikers tot een minimum te beperken.

*Gecertificeerde pinappartuur verschilt per regio. Neem contact op
met uw lokale bibliotheca-accountmanager voor beschikbaarheid.

Specificaties : bibliotheca selfCheck 500

Afmetingen:

Vrijstaand:
Desktop:
Plank:		
Betaaldpunt:

Gewicht:

Vrijstaand (zonder betaalpunt): 61,4 kg | 135,4 lbs.
Desktop:				
31,4 kg | 69,2 lbs.
Plank:			
		
1,4 kg | 3,1 lbs.
Betaalpunt:		
		
5,4kg | 11,9lbs

Vermogen:

Ingangsvermogen C13 connector
110 - 240 VAC ingangsvermogen, 130 watt, 50Hz
240 VAC voor Europese installaties; 110 VAC voor Noord-Amerikaanse installaties
5 AMP zekering

Data:

10/100 ethernet

Aanraakscherm:

Groot 22" liggend aanraakscherm 16:9 beeldformaat
Helderheid : 225 cd/m²
Full HD, 1920 x 1080, 2,1 megapixels
Projective capacitive touchscreen technology
Geïntegreerde luidsprekers 2 x 2 W (stereo)

PC:

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit | 4GB RAM 128GB SSD

Omgevingscondities:

Alleen gebruik binnenshuis
Vochtigheid: 0% tot 85% RH, zonder condensatie
Werktemperatuur: 50° F tot 93° F (10° C tot 34° C)
IP33

Materialen:

staal en ABS kunststof

RFID itemvermogen:

ongeveer 5 items op elk gewenst moment

Login-types:

Barcode (volledig bereik barcode-types), smartcard en handmatige invoer via het scherm

Normen & overeenstemming:

h: 1.240mm / 48,8” | b: 940mm / 37” | d: 570mm / 22,4”
h: 500mm / 19,7” | b: 644mm / 25,4” | d: 360mm / 14,2”
h:
35mm / 1,4” | b: 300mm / 11,8” | d: 230mm / 9,1”
h: 300mm / 11,8” | b: 160mm / 6,3” | d: 200mm / 7,9”

DDA, ADA, CE, FCC, IC, ANATEL, MET*, RCM

*MET Labs is een nationaal erkend testlaboratorium (NRTL) erkend door OSHA-voorschriften: 1910.308(d). MET is ook
goedgekeurd door het Standards Council of Canada voor goedkeuring in heel Canada als een erkende certificatie-instelling
(CB) voor Industry Canada (IC). UL-classificatie is gedekt door MET-certificatie. Kijk voor meer details op www.osha.gov

Verslaggeving:

configuratie en verslaggeving is beschikbaar gesteld in realtime via onze optionele
libraryConnect™ -apparaten centrale managementsoftware

Software:

selfCheck 500 wordt vooraf ingesteld met onze quickConnect™ zelfbedieningssoftware,
die de klant een breed spectrum aan uitleen- inlever- en accountfuncties biedt. De
software is gconfigureerd voor de aansluiting op het ILS/LMS via SIP2. Toegang tot het
netwerk van de bibliotheek is via Ethernet vereist.

Opties:

desktopversie
Mifare-kaartlezer voor login
PC: Windows 7 Embedded | 4GB RAM | 128GB SSD
betaalopties: chip, pin & contactloze betaling met kaart*
*Add on-optie, als een binnenlandse versie beschikbaar is. Sommige apparaten hebben eventueel een extra ethernetpoort nodig.

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.
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