
1

Bibliotheca Brasil
Com presença direta e melhor suporte no BR

G-LBPT1004/003

Douglas Webler e Dilma Venutto

So luções de Tecnologia  RF ID  para B ib l io tecas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO



2

Uma empresa verdadeiramente Global
Bibliotheca-managed offices

Australia

Canada

United States

United Kingdom Netherlands

France

Germany

Switzerland

Denmark

Brasil
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A tecnologia RFID 
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Soluções Bibliotheca – com retorno de investimento comprovado.

Soluções em Devolução de Material
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Alarme visual e sonoro

Portal transparente em acrílico

As antenas ficam em modo de

standby para economizar

energia. Um sensor bidirecional

incorporado detectará quando

as pessoas irão passar e então

acionar a antena para

funcionar normalmente.

Instalação com múltiplas antenas

com vão de até 1.200 mm

400

O contador de usuários bi-direcional

integrado utiliza tecnologia de RADAR

para gerar informações estatísticas

mais precisas sobre o fluxo de entrada

e saída de visitantes na biblioteca.

Integração com Sistema de Vídeo

relacionando o número do livro

com a imagem do usuário

passando através do portal.

Registro com alarme para livros

não emprestados.

../Genetec/Evento Genetec/PT-TRN Casvig.pptx
../Genetec/Evento Genetec/PT-TRN Casvig.pptx
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Área de leitura especial.

Com área de "fuga" limitada e

concentração do campo de

detecção, somente os itens

colocados diretamente sobre a

antena do Smartstation™ são

detectados.

Projeto compacto;

De menor porte, o Smartstation™

permite trabalhar em espaços

menores de forma discreta. Com

antena blindada que concentra o

campo de detecção, somente os

itens colocados diretamente sobre

a antena são detectados.

Leitura de múltiplos itens

A antena Smartstation™ tem

capacidade de leitura de

múltiplos itens empilhados de

diversos tamanhos, pesos e

espessuras.

200

Próprio para uso em balcão de

Staff, ou seja, sem interferência.
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Modelos
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Conectividade

O smartstock 200 se conecta

com os sistemas de

gerenciamento de bibliotecas

(LMS) comuns utilizando

protocolos genéricos.

Flexibilidade

O leitor, com controle por gatilho,

possui uma antena flexível

projetada para se ajustar ao

contorno dos livros ao se deslocar

acompanhando a beirada da

instante. Uma vez concluído o

uso, o aparelho pode ser

devolvido ao ponto de

recarga/coleta.

Facilidade de digitação de

dados

Além de leitor de código de

barras, o aparelho possui

teclado completo para

entrada manual de dados..

200

Interface com tela touch screen

colorida

Navegue nos menus na tela ou

com caneta stylus ou com o

dedo. São exibidas

informações sobre a tarefa

atual, opcionalmente com

alertas sonoros ou visuais por

meio de LED.

)

Inventário (Busca, Localização em tempo real e Inventário)



9

Produtos Exclusivos da Bibliotheca no Brasil –

Consulte-nos para compra por inexigibilidade!

SmartServe1000

SmartStock300

SmartDispenser200

SmartLocker

™ 
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Tela touch-screen vívida 22”

Que oferece aos usuários a 

melhor experiência global e 

permite a exibição de gráficos 

e textos em tamanho grande, 

de fácil visualização.

Leitor de cartão 

Disponível para ler código de 

barras padrão ou cartões 

Mifare sem contato.

Detecção confiável e precisa dos itens

evitar a detecção cruzada entre terminais 

próximos.

1000

Led´s indicativos para apoiar no uso 

do equipamento. Tecnologia 

exclusiva.

Impressora embutida

Permite emitir um extrato completo 

dos itens atualmente em aberto nas 

contas dos usuários.

Com ajuste de altura.

Equipamentos para  Autoatendimento
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smartserve™ 1000 layout options
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Video SmartServe1000
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Vídeo Sobre SmartLocker
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Vídeo Sobre SmartReturn
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SmartAdmin
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www.bibliotheca.com


