
RUBY™ RFID PERSONEELSSTATION 
Inname- / uitleensystemen

De beste manier om controle te krijgen over uw waardevolle bibliotheek materiales 
Het Ruby Personeelsstation is ontworpen voor het identificeren, converteren en programmeren van RFID tags in boeken, 
tijdschriften, DVD’s en andere bibliotheekmaterialen. 

Naadloze integratie van technologie
Het Ruby™ Personeelsstation is de ideale oplossing voor het 
(de)activeren van RFID tags, het omzetten van de beveiliging 
(via AFI of EAS), zoals algemeen in gebruik in de bibliotheken. 

Alle units werken zowel in stand-alone als in host mode en 
kunnen zowel op de balie als eronder (mits niet van metaal) 
worden geïnstalleerd.

Het Ruby™ RFID Personeelsstation is verkrijgbaar in 3 versies:
• Tafel model afgeschermd
• Tafel model 
• Onderbouw model

Kenmerken:
• Makkelijk te installeren
• Standaard USB connectie, power over USB, geen externe 

voeding nodig.
• Set/Reset EAS of AFI bit: Uitlenen / Terugbrengen
• Multi label ID (anti-collision protocol) waardoor meerdere 

boeken kunnen worden gelezen
• Afgeschermd (shielded) zodat hij in elke omgeving werkt
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Afgeschermd 

L i b r a r y  s o l u t i o n s



Afgeschermd Tafel model Onderbouw

Afmetingen LxWxH (mm) 300 x 210 x 27 300 x 210 x 13 300 x 210 x 13

Gewicht (kg) 1,8 1,2 1,2

Bovenblad (materiaal) high-impact 
composite

high-impact 
composite

PVC

Bodem (materiaal) RVS PVC PVC

Functies: Set/Reset EAS of AFI bit: uitlenen / Innemen

Software: 
YourLib®  Staff station software inclusief YourLib® ID Converter 
(conversieprogramma) en een handige plug-in
Optioneel: YourLib® Advanced Repair Software is een additionele software 
module om fout geprogrammeerde labels te repareren.

Compatibiliteit:
Stand-alone / host mode
USB interface voor communicatie met de Bibliotheek software (LMS)

Uitlenen / Retour materialen: Boeken / Tijdschriften / Media

Standaard: ISO 15693 / 18000-3 mode 1 / ISO 285602 / ISO 285603 

Keuringen: CE / EMC

Item beveiliging: EAS or AFI bit

Item identificatie: RFID (HF) reader (HF tags)

Power: over USB

Werkomgeving: Temperatuur + 10°C <> + 45°C
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Specificaties

Ontwerp en functionaliteit
Het ergonomisch ontwerp en het gebruik van duurzame luxe materialen  
garanderen een perfect gebruik van het Ruby™ Personeelsstation.

Optie
Het Ruby™ RFID Personeelsstation wordt standaard geleverd in een witte kleur.  
Op aanvraag zijn andere kleuren verkrijgbaar.

Kleur opties:
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