bibliotheca RFID workstation ™
Processe itens rapidamente

Esta unidade versátil, parte do nosso sistema RFID,
pode operar como um balcão de empréstimo
ou

como

uma

estação

para

programação

de etiquetas. Adicionalmente pode processar
múltiplos itens de uma única vez. A estação pode
também processar itens tanto via código de barras
ou pela etiqueta RFID. Com ela você também
pode programar ou reprogramar etiquetas RFID
além de fazer a conversão para RFID de itens em
código de barras. O pad de leitura tem baixa
espessura e design ergonômico, dessa forma os
itens podem ser processados rapidamente e de
forma segura. O equipamento é completamente
compatível

com

os

scanners e impressoras.

computadores

atuais,

Integração com LMS

Facilidade de Uso

A RFID workstation tem a capacidade opcional
de ser integrada diretamente com o LMS da sua

| Pode operar como uma estação de

biblioteca, garantindo uma transição rápida e
simples para a tecnologia RFID. Isso permite que

circulação
| Inclui software que permite a conversão

sua equipe trabalhe diretamente com o LMS
sem a necessidade de operações adicionais,
deixando o processamento dos itens mais rápido
e acurado, e ainda tenha a possibilidade de fazer
reservas ou outras operações com confiança.
Compatibilidade

de itens do código de barras para o RFID
| Função de alteração de funções via
software
| Função ‘case set’ economiza tempo e
reduz o manuseio
Rápido e Eficiente

| Opera com os sistemas atuais e
qualquer tipo de mídia
| Compatível com a maioria dos LMS
atuais

| Processa etiquetas RFID e código de
barras`
| Processa múltiplos itens de uma única vez

| Design ergonômico

Especificações : bibliotheca RFID workstation

Dimensões

Antena : 289mm x 289mm x 15mm
Leitor : 130mm x 76.2mm x 25.4mm

Energia

Leitor: 100-240 VAC 47-63 Hz 0.6A

Certificações

ANATEL e UL

Peso (Aproximado)

Leitor + Antena: 1.2 Kg

* Somente o leitor, a antena e o software são fornecidos pela bibliotheca.
Although we make every effort to ensure information is correct at the
time of release, it is possible that specifications and features may vary
or change over time. Bibliotheca therefore makes no representations
or warranties as to the completeness or accuracy of the information
contained within this document.

www.bibliotheca.com
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