bibliotheca RFID workstation ™ shielded
desktopoplossingen om personeel bij
administratieve taken te helpen
Met het workStation™ shielded beschikken de medewerkers over snelle en efficiënte hulpmiddelen
om RFID-tags te programmeren en te verifiëren. De beveiliging kan zonder tussenkomst van het
Bibliotheek Management Systeem worden geactiveerd of gedeactiveerd. Tevens is het verwerken
van meerdere items tegelijk mogelijk.

Met de staffConnect™ circ software is het mogelijk het workStation™ via een directe koppeling
met het bibliotheeksysteem te integreren. Zo kan de workStation™ gebruikt worden om artikelen uit
te lenen, af te schrijven, te verlengen en in te nemen.

Voordelen van de
RFID workstation shielded

afgeschermd leesgebied
Dankzij een afgeschermd antennebereik
en een geconcentreerd detectieveld leest
het systeem alleen artikelen die op de
antennemodule van workStation™ liggen.
compact ontwerp
Dankzij het kleine formaat is de workStation™
shielded bij uitstek geschikt voor gebruik in
kleinere ruimtes.
mogelijkheid om meerdere artikelen te lezen
De antennemodule van de workStation™
kan meerdere gestapelde artikelen lezen,
zelfs als deze verschillende afmetingen,
gewichten en diktes hebben.

Specificaties : bibliotheca RFID workstation™ shielded
Afmetingen h x b x d:

350 mm x 280 mm x 15 mm

Afscherming:

aan zijkant afgeschermd

Gewicht:

1,5 kg

Voeding / connectivitiet

De RFID-lezer wordt via USB op de pc aangesloten; wordt geleverd met een stekkervoeding voor
de plaatselijke netspanning (110 volt of 240 volt). Het RF-uitgangsvermogen is 1,2 Watt en de lezer
voldoet aan de voorschriften van de CE en FCC.

Ondersteunde
lidmaatschapskaarten:

Lidmaatschapskaarten met barcode of RFID.

Software:

De staffConnect™ circ software moet op een pc met Microsoft™ Windows (XP SP3 of W7 32/64)
zijn geïnstalleerd. Alleen voor bepaalde functies is een verbinding met het bibliotheeksysteem
(BMS/ILS) vereist.

Tobehoeren:

Aan elke workStation™ shielded kan een ticketprinter en/of barcodescanner worden
toegevoegd

Deze informatie is met grote zorg samengesteld. Hoewel wij er alles
aan doen om te zorgen dat de informatie correct is op het moment
van uitgave, is het mogelijk dat specificaties en/of functies afwijken
of veranderen in de loop van de tijd. Voor mogelijke onjuistheid en/of
onvolledigheid kan bibliotheca geen aansprakelijkheid aanvaarden,
evenmin kunnen er rechten of garanties aan worden ontleend.
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