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mk Bookdrop & Mini Sorter 
Giá cả  phải chăng tự động kiểm tra. 
 

                
 
 
Lợi ích cho bạn đọc: 

. Quay lại nhanh chóng và dễ dàng trong thời 
gian hoạt động. 

. Tự phục vụ. 

. Nhanh chóng luân chuyển tài liệu và thùng 
đựng sách. 

. Tự động cập nhật tài khoản bạn đọc. 

. Nhận sách mà không cần nhận dạng bạn 
đọc. 

. Ánh sáng đỏ cho biết bạn đọc nên đợi và 
ánh sáng xanh cho biết hệ thống đã sẵn 
sàng cho đối tượng tiếp theo. 

 
 
 
 

Lợi ích cho thư viện của bạn: 

. Trả sách và phân loại cho các thư viện nhỏ 
hơn. 

. Trả sách 24 giờ với tủ sách để ngoài trời. 

. Tự động cập nhật hệ thống tích hợp thư 
viện ILS. 

. Hàng loại màu sắc và vật liệu bao quanh. 

. Hộp cảm biến đầy đủ. 

. Tài liệu an toàn cao có thể được đặt ở bất 
cứ nơi nào trong thư viện.  

. Bảo trì từ xa và xử lý sự cố với kết nối bảo 
mật VPN. 

 
 
Chi tiết kỹ thuật: 

. Lưu thông thông qua chuẩn SIP-2 hoặc 
NCIP. 

. LibManager sẽ được phần mềm giám sát 
tiêu chuẩn. 

. Kích thước của Bookdrop: 
L 14.1 x W 22.3 x H 20.5 in. 
(dài 358.5 x rộng 565.2 x cao 520 
mm) 

. Kích thước thiết bị phân loại Mini Sorter: 
L 43.7 x W 79.6 x H 55.7 in. 
(dài 1110 x rộng 2022 x cao 1415 
mm). 

. Kích thước của Book Bin: 

L 27.6 x W 27.6 x H 31.5 in. (120-140 
items). 
(dài 700 x rộng 700 x cao 800 mm) 
(120-140 đối tượng). 
L 27.6 x W 31.5 x H 31.5 in. (180-200 
items). 
(dài 700 x rộng 800 x cao 800 mm) 
(180-200 đối tượng). 

 
Tùy chọn: 

. Máy in nhiệt cho giấy biên lai. 

. Bộ chọn xung quanh an toàn. 

. Thùng sách đặt bên trong nhà Bookdrop. 

 
  


