bibliotheca selfCheck ™ 410
Quiosque interativo não RFID

O selfCheck™ 410 é um quiosque suplementar
excelente para ter ao lado de nossos quiosques
de autosserviço RFID padrão e híbridos (EM/RFID).

Permitindo que os clientes da biblioteca utilizem
funções adicionais além de pedir emprestado e
devolver artigos, sua biblioteca tem a flexibilidade
para enfrentar qualquer tipo de situação.

O selfCheck™ 410 permite que as bibliotecas
usem funções tais como a reserva de computador
e

gerenciamento

de

impressão,

inteligentes fáceis e rápidos.

e

retornos

permite reservas de computador e gerenciamento de impressão*
Com o software apropriado, seus clientes podem usar o selfCheck™
410 como um terminal autônomo de reserva de computador e
gerenciamento de impressão. Quando conectado a uma estação
de pagamento, esta combinação dá aos clientes a liberdade de
pagamento de trabalhos de impressão sem a necessidade de consultar
um funcionário, bem como a flexibilidade de reserva de um computador,
de forma rápida e simples. Usado ao lado dos quiosques tradicionais
em sua biblioteca, você pode manter o fluxo de sua biblioteca em
movimento, melhorando a experiência do cliente numa maneira geral.
complete a solução de retorno instantânea do smartShelf™
Quando em conjunto com a solução de retorno smartShelf™ , o
selfCheck™ 410 indica e confirma os materiais da biblioteca etiquetados
com RFID que são colocados na prateleira e exibe-os aos clientes
no monitor de 19”. Os clientes ficam descansados que seus artigos
são entregues com sucesso e removidos de sua conta sem nenhuma
necessidade de interação com o quiosque.

Especificações : bibliotheca selfCheck ™ 410
Dimensões (l x p x a):

Milímetros: 510 x 460 x 1443

Peso:

Quilogramas: 60

Alimentação:

Conector de entrada C13
220 Volts, 110 Volts, 50 Hz (220 Volts para instalações na Europa; 110 Volts para
instalações nos Estados Unidos).
Fusível de 5 AMP

Informação:

10/100 Ethernet (TCP/IP)

Tela de toque:

Grande tela de toque de 19”

Tipos do início de sessão:

Código de barras (gama total de tipos de códigos de barras),
MiFare e digitação na tela

Conformidade com as
normas:

DDA, ADA, CE

Software:

Dependendo dos requisitos de instalação e utilização do quiosque selfCheck™ 410,
a Bibliotheca fornecerá a aplicação de software correspondente.

Opções:

Uma estação opcional de pagamento está disponível e permite que o quiosque
aceite pagamentos em moedas, notas (com reciclagem) e cartão. Além disso,
o selfCheck™ 410 está disponível em uma vasta gama de cores e opções de
acabamento, incluindo um acessório de prateleiras lateral.

*Software disponível apenas no Reino Unido.
Apesar de realizarmos todos os esforços para nos certificarmos
de que as informações estão corretas no momento da edição,
é possível que as especificações e características variem ao
longo do tempo. Desta forma, a Bibliotheca não presta quaisquer
garantias quanto à precisão ou completude das informações
contidas neste documento.
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