
bibliotheca mobile™ DLA
Koleksiyonunuzu etkin bir şekilde yönetin

RFID sisteminin önemli bir parçası olan bu kablosuz birim, anlık olarak kitaplarınızdaki RFID etiketleri
okurken aynı zamanda raf okuma, sıralama, kitap arama-ayıklama gibi görevleri de rutin olarak
yerine getirir. Kullanımı çok kolay olan ve kompakt tasarımlı mobile™ DLA, bir milyondan fazla 
kitabın bilgisini saklayabilir.bibliotheca mobile™ DLA cihazının ergonomik tasarımı ve döner anteni, 
farklı yüksekliklerdeki raflarda işlem yaparken sizlere maksimum konforu sağlar. Yüksek veya alçak 
raflar için eğilip kalkmanıza gerek yoktur.

Eş zamanlı gerçekleştirdiği raf-okuma, kitap arama ve envanter tarama özellikleri sayesinde 
mobile™ DLA, zamandan tasarruf sağlarken, verimliliği arttırır ve fark edilmesi zor hataları ortaya 
çıkarır. Birim ayrıca düzgün olarak iade alınmadan rafa yerleştirilmiş kitapları algılayabilir ve 
güvenliklerini aktif hale getirir. Son teknoloji bibliotheca mobile™ DLA ile koleksiyon yönetimine 
aktif olarak başlayın.
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mobile DLA
artıları

Kullanımı Kolay
| Raf okuma, rafı yeniden düzenleme, envanter sayımı, 
   kitap arama ve ayıklama için ideal

| Birden fazla işlemi eş zamanlı olarak gerçekleştirir.

| Kütüphane içinde verimliliği arttırır ve daha düzenli
bir kütüphane yaratır

Geliştirilmiş Güvenlik Özellikleri
| Alarma sebep olabilecek kitapları hızla tespit eder

| Düzgün olarak ödünç/iade işlemi yapılmamış kitapları algılar

| Kitapların güvenlik durumunu değiştirmenize izin verir

Özellikler: bibliotheca mobile DLA

Ölçüler: El Ünitesi: 9.5” x 7” x 4” (240 mm x 180 mm x 100 mm) 
Anten Kısmı: 9.5” x 4” x 0.5” (240 mm x 100 mm x 12.5 mm)

Ağırlık (Yaklaşık): El Ünitesi: 22 oz (623 g) (batarya dahil)

Enerji profili
El Ünitesi 7.4 volt şarj edilebilir batarya
Batarya ömrü: 4 saat okuma  ve  6 - 8 saat arası kullanım(işleme bağlı olarak)

Uyumluluk: Çoğu RFID Etiketi formatını okur

Bibliotheca 
staffConnect™ 
verilerini içerir:

Çoğu otomasyon sistemlerinden veri aktarımını yönetir

Sertifikalar: CE, FCC, IC, ANATEL, ETL, RCM, DDA, ADA
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