3M™ SelfCheck™ System (R-serien)
Självklar självbetjäning
Vi är företaget bakom självbetjäningstekniken och därför är vår SelfCheckproduktportfölj branschledande, och många kunder uppnår en nästan 100-procentig
användning av självbetjäningen. 3M SelfCheck™-systemets R-serie är enkel att
använda för personal och besökare i alla åldrar. Och viktigast av allt: R-serien gör
det möjligt för biblioteket att enkelt och kostnadseffektivt hantera utlåning och
material, vilket innebär att personalen får tid över till att hjälpa besökarna.

Intuitivt användargränssnitt

Flexibla alternativ

• Lätt att använda.

• Betalning av böter och avgifter: kredit-/
betalkort, kontant eller båda.

• Kräver mycket lite konfiguration.
• Pålitlig programvarustruktur.

• Automatisk offline-funktion med
sparfunktion och vidarebefordring.

Tillförlitlig utlåning

• Välj mellan besökare/personal och
utlåning/återlämning.

• Besökare kan känna sig säkra på att
material återlämnas/lånas ut korrekt.
• Besökare kan snabbt låna flera artiklar.
• Snabb och lättladdad kvittoskrivare.
• Besökaren väljer e-postkvitto, utskrivet
kvitto eller inget kvitto.

Anpassningsbar design

• Flera språk.
• Fungerar med en integrerad
upplåsningsenhet för skivmedia
från 3M™.
• Upplyst kvittoskrivarplats.

3M:s Tag Data Manager

• Skåpet finns i flera olika utföranden som
passar in på alla bibliotek.

• Gör det möjligt för arbetsstationen att läsa
flera format utan att påverka prestandan
– perfekt för bibliotek som delar material
med bibliotek som använder andra RFIDetikettformat.

• Diskar och enheter går att få i laminat,
Corian® och många olika färger.

• Möjlighet att övergå till ISO Tag Datastandard i framtiden.

Webbaserad fjärrövervakning
och -diagnostik

• Ger möjlighet att avläsa landsspecifika
dataformat.

• Flexibel modulär design som är kompatibel
med ett brett urval av modellstrukturer.

• Meddelar i realtid via e-post om
cirkulationssystemet går offline eller om
papperet tar slut i skrivaren.
• Övervakar återlämnings-/utlåningstakter.
• Felsökning och statistik från valfri plats.
• Snabb problemlösning.
• Integration med 3M™ Command Centre.

UL-certifierat
Uppfyller kraven
i EU:s WEEE- och
RoHS-direktiv

R-serien – bordsenhet
• Modern design.
• Välj mellan flera olika färgalternativ.
• Enkel, portabel placering.
• Utformad för hållbarhet.
• Kan placeras på bord eller fällas
in i möbler.

R-serien – kiosk
• Modern, utrymmesbesparande design.
• Välj mellan flera olika färgalternativ.
• Lättanvänt system.
• Utformad för hållbarhet.

Klassiskt skåp

SelfCheck™-kiosk

• Välj mellan olika ytor i
laminat och Corian®.

• Betalning med mynt eller sedlar.

• Stor arbetsyta.

• Specialanpassade sidor i färg och
frontpaneler med grafik.
• Helt nätverksansluten för fjärrstyrd
inställning och rapportering.
• Stor 19-tums (47 cm) pekskärm
som är enkel att använda.

Kundkiosk
Skrivbordskomponenter
• Enkel att placera på befintliga
möbler.
• Komponenter med
handelskvalitet.

3
3M Svenska AB

Bibliotekssystem
191 89 Sollentuna
Tfn: 08-92 21 00
www.3M.com/se/bibliotekssystem

Återvinn gärna. Tryckt i USA.
© 3M 2010. Med ensamrätt.
3M, SelfCheck och Tattle-Tape är varumärken som tillhör 3M.

•Design som passar
bibliotekets inredning.
• Unik maskinvara och
elektronik som passar
specialanpassade kiosker
perfekt.
• Vi tillhandahåller ett
detaljerat arkitektpaket
som hjälper dig att utforma
ett skåp som passar
inredningen.

