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3MTM Automata Kölcsönzõ Rendszer (V-sorozat)

Az utóbbi években a biztonság és a védelem kérdése felértékelõdött az élet számos területén,
így a könyvtáraknál is. A könyvtári állomány védelme a könyvtárosok számára napi szintû
többletfeladatot jelent, nem beszélve arról a tényrõl, hogy az esetlegesen eltulajdonított könyvek
és egyéb adathordozók pótlása gyakran igen nehéz feladat.

A 3M a könyvtári biztonság fejlesztése mellett a könyvtárosok mindennapi munkájának
könnyebbé tételére is gondol. A 3M ennek érdekében fejlesztette ki a ma elérhetõ egyik legfej-
lettebb automata kölcsönzési rendszert.

Az automata kölcsönzési rendszer segítségével a könyvtárlátogatók maguk végezhetik a ki-
kölcsönzést. A rendszer használatával elkerülhetõ a sorbanállás a könyvtári anyagok kikölcsön-
zésekor, így a könyvtári dolgozóknak több idejük marad egyéb könyvtárosi feladatok elvégzé-
sére, növelve ezzel a hatékonyságot és a könyvtári szolgáltatások minõségét.

Az érintõképernyõ és az arra kifejlesztett színes
grafikák megkönnyítik az automata kölcsönzõ rend-
szer használatát, még a rendszert elõször haszná-
lók számára is.

A rendszer alapfelszereltségéhez tartozik: könyv
és CD/CD-ROM kölcsönzési lehetõség, kiadási
bizonylat-nyomtató, vonalkód-leolvasó, valamint
érintõképernyõ. Egyedülálló „V” alakú olvasóegy-
ség szolgál a kikölcsönzendõ könyvtári anyagok
elhelyezésére.

A rendszer további jellemzõi:
• Windows alapú operációs rendszer.
• Állítható vonalkód-leolvasó, amely leolvassa a különbözõképpen elhelyezett vonalkódokat.
• A rendszer olyan hasznos információk tárolására és kijelzésére is alkalmas, mint például

büntetések összege, különbözõ díjak, elõjegyzésbe vett könyvek stb.
• A beépített nyomtató automatikusan kinyomtatja az adott személy aktuális kölcsönzési bi-

zonylatát.
• Bútoros állvány vagy állvány nélküli kivitel.
• SIP2 kapcsolat biztosítja a kapcsolódást a könyvtár nyilvántartási rendszeréhez, adatbázisá-

hoz.
• Opciók: integrált leolvasó mágnescsíkkal ellátott kártyákhoz, további két nyelv választása,

különbözõ bútorváltozatok.

A 3M könyvtári tesztelésekkel ellenõrizte, hogy a rendszert valóban könnyû és egyszerû
használni. A tesztek során kapott eredmények azt mutatják, hogy a rendszert elõször használók
95%-a minden elõzetes segítség nélkül könnyen és gyorsan tudott médiát kikölcsönözni.

A következõ oldalon szeretnénk illusztrálni, hogy a könyvtárlátogatók milyen képernyõfelüle-

tekkel találkozhatnak a kikölcsönzés folyamán.



A 3M Automata Kölcsönzõ Rendszer (V-sorozat) segítségével a különbözõ könyvtári statisz-
tikák elkészítése is könnyebbé válik.

A 3M Automata Kölcsönzõ Rendszer további változatai:
• több könyv felismerési rendszer (V2 típus),
• rádiófrekvenciás azonosítócímke és az elektromágneses biztonsági szalagok egyidejû

kezelése (V3 típus).

További információ:

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: (1) 270-7768

1.) az olvasó azonosítása,
olvasókártya

2) az elsõ kölcsönzési tétel
azonosítása vonalkód alapján

3) a következõ tétel kikölcsönzése 4) a kikölcsönzés utolsó
fázisa: hány könyvtári tételt
kölcsönöz ki az olvasó, illetve
bizonylat nyomtatása


