
Napjaink korszerű informatikával támogatott intelligens könyv-
tári rendszerei az RFID egyedi azonosító rendszer támogatásával 
működnek. Hazánkban már több mint 20 könyvtár használja ezt a 
megoldást, míg az széles körben elterjedt megoldással hosszú évek 
óta Európa- világszerte. 

Cégünk elkötelezett az RFID könyvtári rendszerek fejlesztése 
mellett, és vállalkozóként vagy együttműködő partnerként, számos 
működő rendszerrel büszkélkedhetünk, hazánkban és nemzetközi 
viszonylatban is. 

Különösen büszkék vagyunk Ausztriában meghatározó jelenlétünk-
re, ahol a HF technológiával dolgozó konzervatív szállítók piacán 
elsőként sikerült a modernebb UHF technológia létjogosultságát 
bemutatni. Komplett rendszert szállítottunk Bécsi Közgazdasági 
Egyetem ultramodern könyvtáraiba, és más ausztriai tekintélyes 
intézmények könyvtáraiba. Európai referenciáink között található 
Németországban, Lengyelországban és Romániában is működő 
RFID könyvtári rendszerünk.

Első könyvtári rendszerünket 2006 -ban telepítettük. Azóta a 
lehetőségek és a technika fejlődésével lépés tartva, folyamatosan 
fejlesztjük hardver és szoftver termékeinket, javítjuk képességeiket, 
szélesítjük eszköz kínálatunkat.

Smartfreq – környezetbarát,
könyvtári RFID megoldások,
személyre szabva



Az egyes példányok RFID azonosítója végigkíséri a könyvet az 
összes könyvtári folyamaton. Ezzel megkönnyíti, felgyorsítja és hi-
bamentessé teszi a munkafolyamatokat. Az RFID rendszer korszerű 
integrált könyvtári rendszerrel való problémamentes együttműkö-
dése mellett,

· Pontos, naprakész automatikus nyilvántartást biztosít
· Segítségével csökkenthető a munkatársak manuális munkavégzése
· Egyszerűbbé válik a polcokon lévő könyvek ellenőrzése, leltározása
· Az elkeveredett, félresorolt kötetek gyorsan fellelhetők kielégítet-
len kérések száma csökken
• A rendszer segítségével a lopási kísérletek biztonsággal detektál-
hatóak

• Szabadpolcos állomány önkiszolgáló kölcsönzése.
• Önkiszolgáló visszavétel önkölcsönző terminálon vagy drop-box 
segítségével, akár
automatikus szortírozás mellett

Címkék és kódolásuk
RFID címkéink a könyvekben jól elrejthető keskeny „csíkok” (cca 10 
cm x 1 cm ). Megjelenésben, mértben, nyomathatóságban több féle 
modellt kínálunk, oldószermentes környezetbarát egy vagy kétolda-
las öntapadós kivitelben.

A hagyományos egyedi azonosító rendszer (vonalkód) és az RFID 
együttműködése, fokozatos áttérés lehetőségének kivitelezése. 
Meglevő vonalkód vagy könyvtári jelzet alapján RFID címke kódolás 
és címke ragasztás a megrendelő igényei szerint.

Milyen előnyökkel jár
az RFID-vel támogatott
intelligens könyvtári rendszer

A látogatók számára kényelmes
gyors kiszolgálást tesz lehetővé,
akár 24 órás önkiszolgáló
nyitvatartási lehetőség mellett.

Az RFID rendszer alkotóelemei
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Könyvtárosi kölcsönzés és visszavét
- Olvasó azonosítása (olvasójeggyel, diákigazolvánnyal,

RFID kártyával)
- Könyvek azonosítása asztali RFID olvasó segítségével
- A kölcsönzési folyamat lefolytatása az Integrált Könyvtári Rend

szerben (jogosultság ellenőrzések)
- Állományvédelem automatikus beállítása.
- Asztali RFID olvasó optikai indítása energiatakarékos működést 

biztosít.

Önkiszolgáló terminál: kölcsönzés-könyvleadás akár 24 órás 
folyamatos nyitvatartási lehetőség, a SmartFreq saját fejlesztésű 
eszközeivel
Az olvasó kölcsönözhet vagy visszaadhat könyveket a könyvtár 
munkatársainak jelenléte nélkül.
Kínálatunkban megtalálhatók szabadon álló, pultba beépíthető vagy 
asztalra tehető Önkiszolgáló kölcsönző állomás. Modern, energiata-
karékos alapmodelljeinken túl vállaljuk Könyvtár egyedi megjelené-
séhez illeszkedő kivitel tervezését és megvalósítását.

Dropbox és sorter
Könyvleadás olvasói azonosítás nélkül bármikor történhet az 
önműködő a könyvbedobó kül- vagy beltérre szerelhető változatai 
mellett.

Állományvédelem
Az RFID rendszer teljes körű és automatikus állományvédelmet 
biztosít – a könyv státuszának automatikus érzékelésével. A kapuk 
változatos formában épület sajátosságaihoz igazodva, akár rejtett 
formában elhelyezhetők. Megjelenésük alkalmazkodhat egy műem-
léképület szigorú sajátosságaihoz is. A kapu alkalmas lehet kihasz-
náltság mérésre is az áthaladó láthatók számlálásával.

Területfigyelés, statisztika
A szabadpolcos- és az olvasótermek általános, folyamatos RFID 
ellenőrzésével a könyvek használatáról, mozgásáról statisztikákat 
kaphatunk. Az asztalokon, más bútorokon hagyott könyvek egysze-
rűen fellelhetőek. A rendszer az olvasókat – azaz embereket -nem 
látja a személyek mozgása így nem követhető.

Raktárkezelés, keresés, leltár
Kézi RFID olvasóval a könyvtáros kényelmesen, gyorsan (100 
példány/sec.) leltározhat illetve megkereshet példányokat, akár 0,5- 
2m távolságból is.

Rendszertámogatás – a SmartFreq csapata ebben is támogatja
Az RFID könyvtárak zavartalan működését állandó rendelkezésre 
állassal, hibajavítással távoli eléréssel támogatjuk.


