bibliotheca remoteLocker ™
Kütüphanenizden uzaktaki kullanıcılarınız için
rezervasyon ve iade işlemleri artık çok kolay
remoteLocker™, kütüphane hizmetlerinizin erişilebilirliğini genişletmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılarınız için
uygun mekanlara konumlandırılabilecek remoteLocker™ sistemleri, kullanıclarınıza self-service deneyimi
yaşatır. Herhangi bir mekanda konumlandırılabilen remoteLocker™ ile kullanıcılarınız rezerve ettikleri kitapları
cihazdan ödünç alırken, önceden ödünç aldıkları kitapları da iade edebilirler.
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remoteLocker™
artıları

remoteLocker™ sisteminizi, farklı binanın içine
konumlandırarak, kullanıcılarınıza hizmet verdiğiniz noktaları
arttırısınız. Bu sayede zamanda sistem kütüphane
yemekhane, yurt gibi mekanlar remoteLocker™ kullanımı
için uygun olacaktır.
remoteLocker™ ile isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza cevap
verebilecek şekilde yapılandırılabilen esnek bir çözüm
sunuyoruz.
Kullanımınız arttıkça isteklerinizi karşılayabilmek için yeni
bir modül ekleyerek remoteLocker™ sisteminizi
büyütebilirsiniz.

yazılımları ile benzer arayüze sahiptir, benzer yazılımları
kullanan okuyucular sistemi hızla kullanmaya başlarlar.
Dokunmatik ekran kullanarak ödünç ve iade işlemlerini,
kolay arayüzde gerçekleştiriler..
remoteLocker™, kütüphane otomasyon programınızla
entegre çalışır, rezerve edilen kitapların ödünç süresi
işlem yapıldığı anda başlar.

Daha hızlı işlemler için RFID ile donatıldı
RFID okuyucular, kullanıcıların tek seferde çok
sayıda kitabı hızlı ve kolay şekilde iade etmelerini
sağlar.
Geniş dolap kapasitesi
Dolap gözlerinin geniş olması sayesinde kullanıcılar
çok sayıda kitabı tek dolaptan alabilir.
Hızlı iade işlemi
remoteLocker™ güvenlik durumu aktif veya pasif
durumdaki kitapları kabul eder. Kitaplar otomasyon
programı üzerinden kontrol edildikten sonra iade
sepetlerine yerleştirilir.
Renk ve kaplama seçenekleri
Dış yüzeyde 200' den fazla renk seçeneği
sunuyoruz, böylece sistem kütüphanenize rahatlıkla
uyum sağlayacaktır. Kuruma özel dış kaplama ile
kütüphanenizin tanıtımını popüler bir yöntemle
yapabilirsiniz.
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Ölçüler 100/105/110:

genişlik: 450mm | derinlik: 440mm | yükseklik: 1713mm

Ağırlık:

remoteLocker™ 100: 90kg

Dolap ölçüsü

remoteLocker™ 105: 85kg

remoteLocker™ 110: 85kg

380mm | derinlik: 430mm | yükseklik: 120mm

Güç:

240 VAC input, 130 watts, 50Hz , 240 VAC avrupa için , 5 AMP fuse

Veri:

1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Standartlar ve uyumluluk

CE, FCC, C-tick, MET

Yazılım:

remoteLocker™ 100 ürünü yazılım ön yüklemeli olarak gelir. Yazılım SIP2 üzerinden
kütüphane otomasyon yazılımına bağlanacak şekilde yapılandırılır. Kütüphane İnternet
ağına erişim için ethernet gereklidir.

Materyal&Renk

3mm yumuşak çelik yapı, standart olarak siyah ve beyaz renkli olabilir. Ön paneller
standart bir RAL renginde olabilir veya grafik kaplama önerilir.

Although we make every effort to ensure information is correct at the
or change over time. bibliotheca therefore makes no representations
or warranties as to the completeness or accuracy of the information
contained within this document.
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