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i n t ro
De intelligent bookshelve van itrack zorgt voor automatische inname van materialen. Bezoekers zetten een materiaal in de kast en alles wordt geregeld. De kast neemt de materialen in en registreert dit in het bibliotheek
management systeem.
De intelligent bookshelve maakt onderdeel uit van het totaal aanbod van zelfbedieningssystemen. Door inzet
van de bookshelve kan, naast een betere ervaring, ook de administratieve taken gescheiden worden. De itrack
selfcheck wordt op die manier een echte zelfbedieningsbalie waar schuldbedragen bekeken kunnen worden maar
ook boeken worden verlengd.
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itrack intelligent bookshelve

D e vo o rd e le n v an de i trac k i ntel l igent bo o ks helve
• Materialen automatisch innemen		

• klanten zijn sneller klaar met de inname handeling		

• Groter gebruiksgemak voor de klant		

• Beveiliging van de boeken wordt altijd goed verwerkt

• Klanten kunnen in de kast snuffelen		

• Geen wachttijden

Con t a c t
HSBib			

Tel. +31 (0) 13 54 00 131

Koningshoeven 69

info@hsbib.nl

5018 AA Tilburg 		

www.hsbib.nl
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sp ec i f i c a ti e s
• Gebruikersinterface
		

Op het scherm blijven de laatst ingeleverde boeken te zien.

• Beveiliging van de materialen
		 Wanneer materialen worden ingeleverd via de kast wordt automatisch de beveiliging aangezet
• Ondersteunt een breed scala aan materiaalsoorten
		 Boeken, boeken met bijlage, CD, DVD, Bluray, of videocassette
• Ondersteunt gecombineerde materialen
		 Het systeem levert materialen in die uit meerdere onderdelen bestaat.
• Wijze van verwerking
		 Wanneer het boek in de kast staat regelt de kast alles zelf.
• Communicatie met bibliotheeksysteem
		

SIP2 protocol

• Ondersteund kwaliteitsstandaarden
		

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

• Ondersteund lidkaarten
		

Nationale Bibliotheekkaart, Belgische elektronische identiteitskaart, generieke barcodekaarten

Neem rustig contact met ons op indien u af wenst te wijken van bovenstaande configuratie, of een bestaand systeem van
andere leverancier wil ombouwen of renoveren.
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