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In t ro
Vanaf 2008 zijn er weinig aanpassingen geweest in de manier waarop RFID zelfbediening in bibliotheken vorm
werd gegeven. Maar in 2015 is er een omslag gekomen waarop de betaalfunctie geïntegreerd wordt in de zelfbedieningsbalie.
Deze omslag heeft het hele concept van onze zelfbedieningsbalie omgedraaid. Ook omdat nu gekeken moet worden naar de beveiliging van de balie. Deze bevat geld en is daarom in principe een kluis geworden. Ook is er behoefte aan pinapparatuur die natuurlijk aan privacy eisen onderhevig is.
Door al deze aanpassingen hebben wij een geintegreerde zelfbedieningszuil ontwikkeld die aan alle eisen voldoet
en in elke bibliotheek kan worden geplaatst. We hebben extra aandacht besteed aan het ontwerp dat eigentijds is
en in elke bibliotheek past.
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sp e c i f i c a t i e s
• Gebruikersinterface
		

Bediening m.b.v. touch interface, eventueel meertalig

• Volledig op maat te maken gebruikersschermen
		 M.b.v. HTML of eenvoudige kleuren logokeuze
• Ondersteunt een breed scala aan materiaalsoorten
		 Boeken, boeken met bijlage, CD, DVD, Bluray, of videocassette
• Ondersteunt gecombineerde materialen
		 Het systeem controleert of alle onderdelen van een materiaal aanwezig zijn
• Wijze van verwerking
		 Zowel één voor één als stapelverwerking
• Statistiekensysteem
		 De balie communiceert transactieaantallen met het itrack statistiekensysteem.
• Communicatie met bibliotheeksysteem
		

SIP2 protocol

• Ondersteunt kwaliteitsstandaarden
		

SIP2, ISO15.693, ISO28.560, Nederlands Datamodel versie 5

• Ondersteunt lidkaarten
		

Nationale Bibliotheekkaart, Belgische elektronische identiteitskaart, generieke barcodekaarten

• Afmetingen van de zuil
		

Vloeroppervlakte 1000 x 500 mm

		

Hoogte is instelbaar van 1450 tot 1750 mm
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