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selfCheck ™ 1000

bir amaç doğrultusunda hazırlandı
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinledik ve hem kütüphane personelinin hem de kullanıcıların
hayatlarını kolaylaştıracak bir self servis kiosk hazırladık. Ergonomik ve kullanıcı dostu bir
deneyim sunan selfCheck ™ 1000, bir kütüphanenin günlük faaliyetlerini en üst düzeye
çıkarmak için tasarlandı.

İhtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz
Kullanıcılar

ihtiyaçlarına göre, bir çok entegrasyon seçeneği
arasından, estetik bir şekilde kiosklarını şekillendirebilir. Karıştır ve
eşle özelliği ile kütüphaneler kendi ideal kiosk sistemlerini
yaratabilirler.

tamamlayıcı unsurların kullanım kolaylığı
İhtiyaçlara göre sonradan entegre edilebilen özellikler, işlem akışının
doğal olarak yapılmasını ve okuyucular için kolay bir kullanım sağlar.

kütüphane kullanıcılarına rehberlik
Ekran animasyonları, LED ışık sistemi eşliğinde, selfCheck ™ 1000 tüm self
servis süreci boyunca kullanıcılara yol gösterir. İşlemlerinkolaylığı ve
sadeliği, kullanıcıların güzel bir deneyim yaşamalarını sağlar.

eşsiz quickConnect™ deneyimi
selfCheck™1000 ve quickConnect™ yazılımı birleştiğinde, kütüphane
kullanıcıları eşsiz bir self-servis deneyimi yaşar. Kütüphane etkinlik ve
programlarınızı tanıtma, kitaplarla ilgili öneriler sunma ve cloudLibrary™
sisteminde dijital kitapları ile
bütünleştirme becerisi sayesinde,
quickConnect™ sadece ödünç verilen materyallerin ötesinde sorunsuz
bir deneyim sunar.
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selfCheck ™ 1000 Artıları

etkinliklerinizi

duyurun,

kütüphanenizi

tanıtın

22” geniş ekranı sayesinde, kütüphanede gerçekleşecek
etkinliklerinizden,
okuyucularınızı
haberdar
edin,
promosyonlarınızı ve kitap önerilerinizi okuyucularınıza
sunma fırsatı yakalayabilirsiniz.

dijital medya koruyucularında kolay erişilebilirlik

CD ve DVD'lerinizi koruyucu kılıflarda saklıyorsanız,
kullanıcıların bu medyaları alırken güvenlik kilitlerini
kolayca açmalarını sağlar.
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kullanıcı hesaplarına kolay ve hızlı erişim

geniş yüzey alanı

Kullanıcılar, personel yardımı olmadan kolayca
hesaplarına erişebilirler. Okuyucu numarasını ekranda
yazarak, barkodlu kartını okutarak veya akıllı kartını
kullanarak sisteme giriş yapılabilir.

Işıklandırılmış cam raf standart yüzeyin bir uzantısıdır, bu
sayede kullanıcılara bol miktarda yer bırakarak işlemi
gerçekleştirmek için kolaylık sağlar.

işlem boyunca görsel yardım sunar

uyarıları rahatça görebilirsiniz

Kullanıcılar, ekrandaki hareketli talimatları ve kiosk'taki
LED aydınlatmaları takip ederek, personel yardımına
ihtiyaç
duymadan
süreci
tamamlayabilir
ve
kütüphaneden büyük bir memnuniyet ile ayrılır.

Personelin, kiosktan gelen uyarıları her yerden
görebilmesi için ışıklandırmalar ekledik. Bu sayede
kullanıcılar işlem yaparken, personelin kiosk biriminin
önünde durma ihtiyacını ortadan kaldırdık.

masaüstü versiyonu

Yeterli alanı olan kütüphaneler, ayaklı yerine, masaüstü
versiyonunu tercih edebilirler.

hızlıca bilgi fişi değişimi

Termal yazıcı fişini değiştirirken zamandan tasarruf
sağlayın. Ön panelden erişimi kolay olan yazıcının,
rulosunun hızlıca değişimi, kullanıcı işlemlerinin
aksamadan devam etmesini sağlıyor.
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Zarif ve rahat iade
selfCheck ™ 1000'in sağ tarafına mükemmel bir şekilde sığacak bir iade kutusu
entegre

edilebilir.

Kullanıcılar

iade

işlemini

gerçekleştirdiği

zaman,

kullanıcı

hesabından kitap silinir ve okuyucu yeni ödünç alma işlemine hazırdır. 60'tan fazla
kitap kapasitesi olan kutu, sensörler sayesinde, dolduğunda personele uyarı gönderir.

Ayarlanabilir kullanıcı yüksekliği
Benzersiz ayarlanabilir yükseklik* özelliğimizle, kütüphaneler self-servis işlemi yapan
kullanıcılara en konforlu işlem olanağı sunar. Bu özellik her kullanıcının kendi
ihtiyaçlarını karşılaması için uygun bir çalışma yüksekliği sağlar.

*bu özellik iade kutusu entegre edilen cihazlarla birlikte bulunamaz.
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quickConnect ™ , en üst düzeyde
self-servis deneyimi
Self-servis yazılımımız, özellikle kütüphane kullanıcıları için özenle tasarlanmıştır.
quickConnect ™ her yaştaki ve yetenekteki kullanıcılar için üstün bir deneyim sunar.

önemli hizmetlerinizi tanıtın
Kullanıcılar üzerinde kalıcı bir etki yaratın ve tüm kitaplığınızın bilindiğinden emin olun.
Aralarından seçim yapabileceğiniz sürekli büyüyen bir dizi akılda kalıcı şablonla,
görsel olarak çekici promosyonları dakikalar içinde kolayca düzenleyebilir ve
oluşturabilirsiniz. Bir adım daha ileri gidin ve kullanıcıları etkili bir şekilde hedeflemek için gün
boyunca değişecek promosyonlar planlayın.

programlarınıza dikkat çekin
QuickConnect ™, kütüphanenizin programlarını ve servislerini, self servis giriş ekranında
tanıtmanızı sağlar. Bu önemli temas noktası aracılığıyla tüm eğitim fırsatları hakkında
farkındalık yaratabilir, pazarlama çabalarını artırabilir ve programlara ve etkinliklere daha
fazla dikkat çekebilirsiniz.

dijital koleksiyonunuzu selfCheck™ üzerinden okuyucuya sunun
Okuyucularınız, cloudLibrary™ koleksiyonunuzun doğrudan selfCheck™1000 üzerinden
kullanımını sağlar. Okuyucu daha sonra okumayı planladığı cloudLibrary™ üzerindeki
elektronik ve sesli kitapları telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişebilir. cloudLibrary™
fiziksel alanı ve etkinliklerinizi uygulamaya entegre etmeye yardımcı olur, nerede olursa
olsun kullanıcıları kütüphanenize bağlar.

okuyucularınızın seveceği kitapları bulmalarına yardımcı olun
Kütüphanecilerin ve okuyucuların güvendiği, ilgili önerileri görüntülemek için sektörün önde
gelen sağlayıcılarıyla ortaklık kuruyoruz. Kullanıcıların okuma tercihleriyle eşleşen kitaplardan
dolayı geri gelmelerini sağlayın. Kullanıcıların daha önce koleksiyonunuzda bulunan gizli
taşları keşfetmelerine izin verin ve bu önerileri basılı makbuz veya e-posta ile onlara sunun.
8

9

renkler ve desenlerle dikkat çekin
selfCheck™ 1000' i kişiselleştirirken, kurumsal kimliğinizle bütünleştirebilir veya kütüphane tasarımınıza uydurup, kullanıcıların ilgisini
self servis alanına çekmelerini sağlayabilirsiniz. 200'den fazla renk seçeneği ve grafik kaplama olanağı ile kütüphanenizle
mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz.
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selfCheck ™ 1000 özellikler
Standart özelliklerin yanı sıra, entegre edilebilir özellikler ile kullanıcılarınıza en iyi kütüphane
deneyimini sunun.

Ölçüler:

d:derinlik h: yükseklik w: genişlik
Height Adj:Ayarlanabilir Yükseklik

Ayaklı:

w: 680mm / 26.8” | d: 617mm / 24.3” | h: 1,484mm / 58.1”

Ayarlanabilir boy:
Raf :

Ayaklı kiosk

w: 700mm / 27.6” | d: 685mm / 27.0” | h: 1,484mm / 58.1”
w: 610mm / 24.0” | d: 550mm / 21.7” | h:
w: 290mm / 11.4"

759mm / 29.9"

Masaüstü kiosk

		
22” ekran

P

P

Kullanıcı yönlendiren LED ışıklar

P

P

Kolay ulaşılabilir termal baskı yazıcı

P

P

Cep telefonundan kart tarama

P

P

Personel için LED uyarı ışıkları

P*

P*

LGeniş cam raf

P*

Media case unlocker

P*

Okuma bölmesi altında iade kutusu*

P*

Sağa monte edilen iade kutusu

P*

Ayarlanabilir boy

P*

Mifare girişi

P*

P*

Renk seçeneği

P*

P*

Grafik kaplama

P*

P*

quickConnect yazılımı

P**

P**

P*

Ağırlık:

105 kg | 232 lbs.
110 kg | 243 lbs.
110 kg | 243 lbs.
115 kg | 254 lbs.
52 kg | 115 lbs.

Güç:

Input C13 konnektör
110 - 240 VAC input, 130 watts, 50Hz
240 VAC Avrupa kurulumları için; 110 VAC Kuzey Amerika kurulumu için
5 AMP fuse

Data:

10/100 ethernet

Dokunmatik ekran:

22” Dik konumlandırılmış dokunmatik ekran
Parlakllık : 225 nits
HD ekran çözünürlüğü : 1920 x 1080
Projective capacitive dokunmatik ekran teknolojisi

Standart PC:

Windows 7 Embedded | 4GB RAM | 128GB SSD

RFID Özellikleri:

Frekans: 13,56MHz, Max. İletim gücü: 1.2W S
desteklenen etiket türleri: ISO 15693, ISO 18000-3-A (NXP SLI, SLIx, SLIx2) RFID
RFID parça kapasitesi: Tek seferde yaklaşık 5 parça

Giriş seçenekleri:

Barkod, akıllıkart ve manuel ekran girişi

Standartlar & uyumluluk:

DDA, ADA, CE, MET*, FCC, C-tick

Raporlama:

libraryConnect™ merkezi yönetim yazılımı ile gerçek zamanlı raporlara ve
yapılandırmalara erişebilme imkanı

Yazılım:

selfCheck™ 1000 quickConnect™ self-servis yazılımı yüklenmiş olarak sizlere gönderilir.
quickConnect™ self-service yazılımı ile ödünç, iade ve hesap işlemlerinin hepsini, okuyucularınız
kiosk üzerinden gerçekleştirebilir. Yazılımınız kütüphane otomasyon sisteminiz ile (ILS/LMS), SIP2
veya NCIP üzerinden iletişim kuracaktır. Ethernet üzerinden kütüphane ağına bağlanabilirsiniz.

Renk seçenekleri:

selfCheck™ 1000 kütüphanenizle uydurabileceğiniz birçok seçeneğe sahiptir. 213 RAL
klasik renkler buradan incelenebilir : http://bit.ly/RALcolours.

* Eklenebilir özellik. Ek ücrete tabiidir.
** quickConnect yazılımı gerektirir

Ürünlerimiz için verdiğimiz bilgiler farklılık gösterebilir veya zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilir. bibliotheca bu dokümanda yer alan bilgilerin eksik veya
doğruluğu ile ilgili hiçbir beyan veya garanti vermemektedir.
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