Odin selvbetjeningsenhet

Gi lånerne mulighet til å hjelpe seg selv
Vi tilbyr levering av selvbetjeningsenhet bygget inn i et moderne møbel, hvor publikum selv
kan regulere bordhøyden ved hjelp av betjeningsknapper med enkle symboler. Dette vil
være praktisk både for barn, rullestolbrukere og folk som er spesielt lave eller høye.
En oppnår derfor en reell avlastning for skrankepersonalet og deres manuelle behandling av
materiellet. En sparer både arbeidstid og såre skuldermuskler!
Enheten leveres med innebygget industri PC med lav varmeutvikling, med 22-tommers
pekeskjerm, kvitteringsskriver og skanner for lesing av lånekort. Biblioteket kan også velge å
ta med tastatur for pinkode. Møblet leveres i mørk grå farge med aluminiumprofiler, mens
bordplaten er i lys grå. Det er lagt inn et mørk grått felt for å markere hvor låneren skal legge
materiellet for utlån eller innlevering. Andre fargevalg kan spesialbestilles.
Selvbetjeningsenheten kan leveres med leser og antenne for RFID-brikker, eller en kan
velge å basere løsningen på å lese strekkoder ved hjelp av skanner.

Bibliotek-Systemer AS / Org.nr.: 946 944 483
Adresse: Postboks 2093, 3255 Larvik / Telefon: 33 11 68 00 / E-post: firmapost@bibsyst.no / Nettside: bibsyst.no

Odin selvbetjeningsenheter, her koblet sammen med Thor reserveringsbokser i Deichmanske bibliotek

Selvbetjeningsenheten har en programløsning hvor publikum blir veiledet av illustrasjoner
og tekst på pekeskjermen. Erfaring viser at det er ideelt å ha skjermen stående rett frem i
synsfeltet når publikum skal gjennomføre lån eller innlevering, og bildebruk gjør at «alle»
klarer å betjene seg selv.
Det er lagt stor vekt på «universell utforming» og både fargevalg, funksjonsvalg, fonter og
betegnelser er gjennomtenkt, slik at alt skal være intuitivt og enkelt å bruke.
Odin er et stilig møbel, og vil passe inn i de fleste omgivelser. Se også produktarkene for
Balder, som leveres i forskjellige utførelser og med flere designvalg.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for et tilbud på selvbetjeningsenhet!
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