d a ta she e t | itra c k S ta f fsta tion
www.hsb ib.nl

In t ro
Het Staffstation stelt u in staat om ook op uw personeelswerkplek te werken met RFID. Het Staffstation bestaat uit
een RFID antenne en voor uw computer. Samen maken zij de perfecte koppeling naar uw bibliotheek management
systeem.
Met het Staffstation kunt u naadloos RFID gebruiken binnen uw bibliotheek management systeem. Onze software
zal de beveiliging aan of uit zetten aan de hand van de transactie.

Zo verhoogt u direct het gebruiksgemak door

middel van RFID bij medewerker en klanten. In voorkomende gevallen geschiedt dit zelfs automatisch. Voor medewerkers is het voordeel groot: men blijft in de bestaande bekende software omgeving werken.

In gebru ik
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D e vo o rd e le n v an itrac k staffstatio n
• Uitlenen van materialen		

• Beveiliging aan of uit zetten van boeken			

• Inleveren van materialen		

• Converteren van RFID labels

• Verlengen van materialen		

• Bewerken van RFID labels

• Eenvoudig te gebruiken		

• Werken in de vertrouwde software omgeving
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S p e c i f i c a ti e s
• Innemen en uitlenen van materialen
		

Handmatig innemen of uitlenen van materialen door gebruik te maken van RFID technologie

• Materialen beveiligen
		 Handmatig de beveiliging van de materialen aan of uit zetten.
• Converteren van materialen
		 Het converteren van materialen door gebruik te maken van het conversieprogramma
• Automatisch beveiliging aanpassen.
		 Door gebruik te maken van de plugin mogelijkheden kan het bibliotheek systeem aangeven of de beveiliging aan of uit wordt gezet.
• Automatisch programmeren van ISIL code
		 De isil code kan tijdens het converteren automatisch worden geprogrammeerd
• Snel converteren
		

Met de itrack tools conversie software kunt u snel materialen converteren zonder dat u daarbij gebruik maakt van toetsenbord of muis

• Ondersteunt kwaliteitsstandaarden
		

SIP2, ISO15.693, ISO28.560 (internationaal datamodel), Nederlands Datamodel

H ard w a re
Onderdeel

Implementatie

RFID all-in-one antenne

Deze antenne is een gecombineerde RFID reader en
antenne. Deze wordt onder het bureau van de medewerker geplaatst, maar kan ook op het bureu worden gelegd. Op deze manier kan het materiaal boven
op het bureau gelezen en beschreven worden vanaf
iedere werkplek.

itrack tools

Onderdeel van de staff station is software. In de
itrack tools bevat uitgebreide mogelijkheden tot het
converteren van materialen, bewerken van materialen en het belangrijkste verwerken van materialen.

Neem gerust contact met ons op indien u af wenst te wijken van bovenstaande configuratie, of een bestaand systeem van
een andere leverancier als basis wilt gebruiken
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