
Afleveringsautomat RS6
Aflever og registrer straks

MKS-RS6-DA info@mksolutions.com www.mksolutions.com



Afleveringsautomat RS6
Aflever og registrer straks

Afleveringsautomat RS6 Funktioner og fordele
RS6 registrerer, afleverer og aktiverer materialets alarm hurtigt og helt automatisk. RS6 monteres
udendørs eller indendørs og kan integreres i enhver facade. Den væghængte afleveringsautomat
har et tidløst design med nem adgang til vedligehold. Afleveringskapacitet på op til 1.500 emner i
timen, hvilket er hurtigere end andre systemer på markedet. Med tilsluttet sorteringsanlæg ligger
nøjagtighed af sorteringen på 99,9 %. Afleveringsautomaterne er CE-mærkede.

En ridsebestandig 17” touchskærm med høj lysstyrke guider låneren intuitivt og letforståeligt med
animerede instruktioner og klare meddelelser på det valgte sprog. Lydprompt fås som tilvalg.

Det er ikke nødvendigt at scanne lånerkort for at aflevere materialer. Hvis biblioteket aktiverer
kontoadgang, kan låneren se lånte materialer, seneste afleveringsfrister og evt. forny lån ved at
indtaste lånernummer på skærmen i afleveringsautomaten.

Biblioteket har mulighed for at aktivere, deaktivere og ændre i funktionernes omfang og
opsætning. Ændringerne kan for eksempel være udskrift af kvittering på papir eller via e-mail eller
fravalg af kvittering for aflevering. Status, overvågning og ændring af indstillinger sker med
softwaren LibManager, som er en selvforklarende og stilren webgrænseflade, der nemt kan tilgås
direkte fra personalearbejdspladserne.

Udendørs automat for bilister Indendørs automat med
touchskærm

Udendørs automat for gående
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Afleveringsautomat RS6 Teknisk data
▪ Standardmål: 92 x 61 x 153 cm (L x B x H) | Vægt 65 kg
▪ Netspænding og netværksstik til første RS6: 1 x 230 V, 50 Hz + 2 x data (RJ45)
▪ Til hver ekstra RS6 eller personaleaflevering: 1 x strøm og 1 x data (RJ45)
▪ Materialestørrelse: Min. 10 x 10 x 0,3 cm tyk | Maks. 40 x 30 x 10 cm tyk
▪ Materialets vægt: Min. 43 g | Maks. 5 kg
▪ Materialeantal: Modtager op til 1.500 emner/time
▪ Certificering: CE-mærkning og UL-godkendt

UDTALELSER
Ricki Elsgaard – biblioteksleder Furesø Bibliotek og Borgerservice

”På vores biblioteker i Farum, Værløse og Hareskov har vi indkøbt 3 stk. udendørs
afleveringsautomater RS6 fra TagVision ApS.

De sikrer, at vores borgere kan aflevere deres biblioteksmaterialer 24/7 og uden at være afhængige
af bibliotekers betjente og ubetjente åbningstider.

Det er især nyttigt for de mange borgere, der enten arbejder på tidspunkter, hvor bibliotekerne enten
er lukkede, eller der ikke er personale til stede på bibliotekerne, hvilket nogle borgere finder utrygt, og
så er det en god løsning, at materialer kan afleveres udendørs.

Mange børn synes, at det er sjovt at se mekanikken og rullebåndet i funktion, så mange børnefamilier
gør en lille tur ud af det og afleverer deres biblioteksmaterialer udenfor i maskinerne, inden de går
fysisk ind på bibliotekerne efter flere materialer.

Maskinerne er lette at få monteret og installeret og ligeledes meget lette at betjene, og borgerne i
Furesø har været glade for denne ekstra mulighed for at kunne aflevere biblioteksmaterialer. Og når
borgerne er glade, så er vi også glade på biblioteket.”
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