bibliotheca RFID workstation ™ shielded
Soluções de mesa para auxiliar nas
atividades administrativas
workStation™ shielded proporciona à equipe um meio rápido e eficiente de programar e verificar etiquetas
RFID. Os itens do acervo podem também ter sua segurança ativada e desativada por interação com o
sistema LMS/ILS. Pode ser utilizado com múltiplos itens simultâneos e de mídias mistas sobre a antena.

Além disso, com o uso do software staffConnect™ circ, a linha workStation™ permite à equipe realizar
múltiplos empréstimos, renovações e devoluções no balcão utilizando uma conexão direta com o sistema
LMS/ILS, permitindo inclusive a impressão de recibos para o cliente.

vantagens do
RFID workstation shielded

área de leitura delimitada
Com antena blindada que concentra o
campo de detecção, somente os itens
colocados diretamente sobre a antena do
workStation™ são detectados.
projeto compacto
De tamanho compacto, o workStation™
shielded permite trabalhar em espaços
menores de forma discreta.
leitura de múltiplos itens
A antena workStation™ tem capacidade
de leitura de múltiplos itens empilhados de
diversos tamanhos, pesos e espessuras.

Especificações : bibliotheca RFID workstation™ shielded
Dimensões a x l x p:

Blindagem:

350 mm x 280 mm x 15 mm
blindagem totalmente

* A Bibliotheca recomenda que esta estação de trabalho seja colocada em cima do
balcão de atendimento e não embaixo do balcão.

Peso:

1,5 kg

Alimentação elétrica /
conectividade

O leitor de RFID se conecta com o PC via USB ou Ethernet (se o leitor correto for solicitado);
acompanha fonte de alimentação (110v ou 240v). A potência de saída de RF é de 1,2 watt e o
leitor atende às normas CE e FCC.

Software:

Stregkode – og RFID-aktiverede medlemskort.

Suporte para cartão de
usuário:

Código de barras e cartões de usuário com RFID.

Software:

O software staffConnect™ circ deve ser instalado em PC existente rodando Microsoft™ Windows
(XP SP3 ou W7 32/64). A conexão com o sistema LMS/ILS é necessária somente para algumas
funções.

Opcionais:

Qualquer workStation™ pode opcionalmente ser acompanhado por impressora de recibos e/
ou leitor de código de barras.

Apesar de fazermos todos os esforços para assegurar que as
informações estão corretas no momento do lançamento, é possível
que as especificações e características podem variar ou mudar
ao longo do tempo. bibliotheca, portanto, não faz declarações ou
garantias em quanto à precisão ou completude das informações
contidas no presente documento.

www.bibliotheca.com
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