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Đặc điểm và chức năng: 

 
• Thiết bị kiểm kê công nghệ RFID có 

thiết kế tối ưu hóa “tất cả trong một”. 
• Chỉ cần bật ăng ten là hệ thống tự 

động liên lạc với sách với tốc độ nhận 
dạng 40 chíp (tag) trên 1 giây. 

• Scan tài liệu đặt trên giá và xuất ra 
danh mục. Hình thức tìm kiếm là một 
danh mục tài liệu sẽ được xuất ra từ 
máy tính tới thiết bị kiểm kê. 

• Tìm kiếm được các tài liệu đặt sai chỗ: 
một danh mục các tài liệu thuộc về giá 
sách này sẽ được tải lên, thiết bị kiểm 
kê sẽ thông báo những tài liệu nào 
đang bị đặt sai chỗ. 

 
 

Tùy chọn: 
• Quét thông tin và tạo ra một danh 

sách luân chuyển. 
• Chế độ tìm kiếm: một danh sách 

các sản phẩm sẽ được lấy  từ máy 
tính tới thiết bị kiểm kê cầm tay. 

• Tìm các danh mục không đúng 
chỗ: một danh mục sẽ được tải 
lên, thiết bị kiểm kê cầm tay sẽ 
thông báo danh mục nào không 
đúng chỗ. 

Chi tiết kỹ thuật 
 
• Nhẹ, dễ sử dụng: 720g 
• Kích thước: 340x105x265mm 
• Màn hình 3,5”. 
• Tích hợp thiết bị quét mã vạch (barcode) 
• Phần mềm LibAssist 2.0 
• Pin Li-Ion 7.4v 4800mAh, trạm cáp. Thời 

gian sử dụng lên tới 30 giờ/lần sạc. Thời 
gian sạc pin: 2,5 giờ ( 0-90%), 5 giờ ( 0-
100%)  

• Cổng USB 
• Kết nối với mạng WLAN 
• Bộ nhớ: 256 MB 
• Micro sD card slot 
• Trạm sạc (qua cổng USB)  
• Chứng nhận tiêu chuẩn: CE 
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