Knihovníci v Paříži mají díky knihovním systémům 3M více času na
zákazníky
Paříž se rozhodla použít knihovní systémy 3M Library Systems pro převod svých 42
knihoven na RFID. Technologie rádiové identifikace pomůže se správou půjčování, se
zabezpečením a se samoobslužnými procesy.
Tisková zpráva, 27. března 2008
Praha, 27. března – Město Paříž vybralo 3M Library Systems pro dodávku a instalaci systémů
rádiové identifikace (RFID) ve svých 42 pobočkových knihovnách. Tato technologie má
zvýšit efektivitu správy oběhu knih a knihovního fondu, zajistit lepší zabezpečení a
v knihovnách s větším provozem poskytnout zákazníkům možnost samostatného odbavení,
aby pracovníci měli dostatek času na jiné úkoly.
3M je přední dodavatel technologií RFID pro knihovní systémy. Mezi jeho zákazníky patří
veřejné knihovny největších amerických metropolí, například San Antonia nebo Phoenixu, i
jednopobočkové obecní knihovny po celé zemi. Síť veřejných knihoven v Paříži se stává
největším knihovním zákazníkem 3M ve Francii, kde systémy 3M RFID používá řada
knihoven.
„To, že byla společnost 3M vybrána světovou metropolí, jako je Paříž, opět potvrzuje
spolehlivost a všestrannost našich systémů RFID a kvalitu služeb, jimiž je podporujeme,“ říká
Lemuel Amen, viceprezident 3M Track and Trace Solutions, pod které patří 3M Library
Systems. „Představuje to také mezinárodní milník z hlediska rostoucího prosazování RFID
jako významného prostředku ke zvyšování produktivity při správě knihoven.“
Technologie RFID v knihovnách načítá informace uložené v malých čipech (štítcích)
přilepených ke knihám, kazetám, CD diskům a dalším půjčovaným materiálům pomocí
rádiových signálů. Prostřednictvím rádiových vln je možné číst uložené identifikační údaje
bez přímé viditelnosti, což je podstatná výhoda oproti čárovým kódům. Tato technologie
umožňuje automatizovat řadu funkcí oběhu, inventarizace, zabezpečení a služeb zákazníkům.
Jak uvedl Rory Yanchek z 3M Library Systems, v dohodě s pařížskou knihovnou se počítá
s dodávkou minimálně tří miliónů RFID čipů, pracovních stanic, čteček, detekčních bran a
systémů SelfCheck, které umožňují zákazníkům půjčovat si a vracet položky a v některých
případech i platit poplatky a pokuty bez asistence personálu. Instalace by měly začít později
v tomto roce.
„Nabídka knihovních řešení využívajících RFID se neustále rozrůstá, což umožňuje
pracovníkům knihoven poskytovat více služeb v době, kdy nároky zákazníků rostou rychleji

než finanční zdroje,“ říká Yanchek. „Zjišťujeme, že knihovny všech velikostí nasazují řešení
3M RFID, aby toho i s omezenými rozpočty zvládly více.“
Pařížským knihovnám dodá 3M štítky s čipy LR12K ženevské společnosti
STMicroelectronics, jejichž životnost je zaručena po dobu životnosti knihovních položek,
k nimž jsou připojeny.
3M Library Systems jako globální lídr v inovacích knihovních systémů poskytuje řešení
zabezpečení, podpory produktivity a správy informací, která s využitím technologií uvolňují
knihovníkům ruce, aby mohli věnovat více času tomu, co dělají nejlépe – pomáhat lidem. 3M
také spolupracuje s knihovnami na podpoře jejich technologického zdokonalování a zajištění
jejich úspěchu prostřednictvím četných sponzorství a programů. Další informace o 3M
Library Systems najdete na adrese www.3M.com/library.
I v České republice je 3M v oblasti podpory knihoven velmi aktivní. Například v loňském
roce se stala generálním partnerem celostátní soutěže Kamarádka knihovna, kterou vyhlásil
SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) spolu se svým Klubem dětských
knihoven. Malí čtenáři měli v této soutěži možnost hodnotit svou oblíbenou knihovnu pomocí
speciálních vysvědčení. S ohledem na více než 35letou zkušenost a znalosti lze inovační
řešení 3M nalézt v tisících knihovnách po celém světě, včetně České republiky. 3M
knihovnám pomáhá ve všech oblastech, od zpracování knihovních položek přes správu
knihovního fondu až po rozvržení počítačů a splňuje tak potřeby a požadavky moderních
knihoven. Díky těmto zařízením mají knihovnice a knihovníci podstatně více času na to, co
by měli opravdu dělat – být k dispozici čtenářům jako rádci a pomocníci. Být jejich průvodci
ve světě knih a neztrácet zbytečně čas administrativou. Více informací o knihovních
České
republice
najdete
na
:
systémech
3M
v
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/cs_CZ/library
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých
produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost
uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při
řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami okolo 24 miliard dolarů 3M zaměstnává
75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na
adrese: www.3M.com.
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