
BOOK-O-MAT

DEN ROBUSTE SELVBETJENINGSBOGDISPENSER 

UDVIDER OMFANGET AF DIN SERVICE

 

AFHENTNING AF RESERVERINGER  

HVOR SOM HELST OG NÅR SOM HELST

Materialer, der eksempelvis er reserveret på bibliote-

kets hjemmeside, kan hentes i Book-O-Mat’en uden 

for åbningstiden. Lånerne kan således selv hente 

reserverede materialer, simpelt og enkelt.

Book-O-Mat’en kan placeres inden for eller uden for 

de gængse biblioteksfaciliteter, for eksempel på en 

togstation, for at udvide bibliotekets service og gøre 

det lettere for lånerne at hente materialer.

ÅBNER KUN FOR DEN RETTE LÅNER

Bibliotekets personale lægger de reserverede mate-

rialer i Book-O-Mat’en, og de enkelte rum er knyttet 

til de specifikke lånere i den intuitive Book-O-Mat-
software. Via SIP2 til LMS får lånerne besked om, at 

materialerne er klar til afhentning. 

Lånerne skal blot identificere sig ved at scanne 
deres lånerkort, og derpå er det kun de tilknyttede 

døre, der åbnes. Materialerne checkes ud i LMS.

SKALERBAR EFTER DINE BEHOV

Afhængigt af dine kapacitetsbehov kan bokssystemet 

udvides fra de 19 rum, i hovedmodulet med den 

indbydende berøringsskærm, til 43, 67 eller endda 

91 rum ved at supplere hovedmodulet med ligeså 
robuste tillægsmoduler.

FORDELE

• Udvider bibliotekets service

• Udvider bibliotekets åbningstider

• Afhentning af reserveringer hvor som 

helst og når som helst
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BOOK-O-MATSPECIFIKATIONER

Dimensioner Hovedboksskab: 1900 mm H x 900 mm B x 500 mm D

 Tillægsenhed:  1900 mm H x 900 mm B x 500 mm D

 Boksstørrelse:  110 mm H x 340 mm B x 450 mm D

Vægt 320 kg (Hovedskab + tillæg – 43 bokse)

Netværksforbindelse Kablet Ethernet, LAN, RJ45, til den integrerede pc

Materialer Pulverlakeret stål – tykkelse:

 Hoveddel:  1 mm 

 Boksdøre:  1,5 mm 

 Elektromagnetiske låse (med et styresystem til hvert rum)

  Hver boksdør er udstyret med et sænket håndtag  

(dvs. det rager ikke ud fra selve maskinen), modstandsdygtig over for skader

Display 19”-berøringsskærm i mastermodulet

Kvitteringer Integreret printer i mastermodulet (tilvalg)

Læser Afhængigt af bibliotekets behov, id-kort, stregkode.  

 Kort med magnetstrimmel (tilvalg).

Software Styring af boksdør

 Display med materialeoplysninger

 Lånestatistik

 Integreret med biblioteksstyringssystemet via SIP2

RFID  Både HF og UHF understøttes

OPTIONER

• Alternativ pulverlakering og grafik
• Det grundlæggende mastermodul kan udvides med yderligere moduler

LÅNEREN RESERVERER  
MATERIALERNE PÅ 

BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE

PERSONALET LÆGGER
MATERIALERNE 

I  BOOK-O-MAT’EN

LÅNEREN FÅR BESKED OM, 
AT MATERIALERNE ER 

KLAR TIL AFHENTNING  
 

LÅNERKORTET
BRUGES FOR AT
ÅBNE BOKSEN

LÅNEREN TAGER
MATERIALERNE UD AF 

BOOK-O-MAT’EN


