
nowoczesna 
biblioteka



Zespół ARFIDO

od 22 lat dostarczamy 
techniczne rozwiązania 

dla bibliotek

od 15 lat specjalizujemy 
się w technologii RFID

wysoko kwalifikowani specjaliści

>260
bibliotek

>70
bibliotek 

akademickich

20
zintegrowanych 

systemów 
bibliotecznych

>5000
zainstalowanych 

urządzeń RFiD

>20 mln
woluminów z 

etykietami RFID

9
krajów na dwóch 

kontynentach



… obsługę
księgozbiorów

… samodzielne 
wypożyczenia i zwroty 

książek

… inwentaryzację 
i porządkowanie 

na półkach

… ochronę 
księgozbiorów przed 

kradzieżą

Rozwiązania ARFIDO umożliwiają:

Jesteśmy doświadczonym integratorem a nasze 
wdrożenia systemu RFiD zintegrowanego z systemami 
bibliotecznymi potwierdzone są licznymi referencjami.



Książkomat

Książkomat umożliwia odbiór 
wcześniej zamówionych książek 
oraz ich późniejszy zwrot. 

Książkomat wewnętrzny

Książkomat zewnętrzny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku



Książkomat | wymagania i korzyści

Komunikacja LAN 
lub GPRS

Integracja z systemem 
bibliotecznym

RFiD lub kody kreskowe

Odbiór zamówionej 
książki o dowolnej 

porze…

… i zwrot 
o dowolnej porze

Lokalizacja 
książkomatu może 

być dowolna…

… a kolor – 
– wybrany z palety 

RAL

Wymagania Korzyści

Biblioteka Kraków



Biblioteka 24/7 | Szuflandia

Biblioteka 24/7 jest rozwiązaniem ARFiDO 
zaprojektowanym od podstaw na życzenie i we 
współpracy z Biblioteką Miejską w Łodzi.

93 przezroczyste skrytki pozwalają na 
całodobowe wypożyczenia i zwroty.

Biblioteka Miejska w Łodzi 



Biblioteka 24/7 | Bibliomat

filia biblioteki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach 



biblioteka akademicka



Książkomat - dodajemy funkcje

W najnowszym rozwiązaniu 
książkomat wzbogacono o funkcję 
• Biblioteki 24/7 dla wybranych 

skrytek

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu



Portal www. - informacje dla bibliotekarza w 
chmurze

z każdego miejsca

Aplikacja stworzona przez zespół ARFiDO na zapotrzebowanie ze strony bibliotek

podgląd stanu 
urządzeń

raporty, 
statystyki

 w dowolnym 
momencie

dowolny 
komputer/smartfo

n
dowolny system 

operacyjny

kopie zapasowe 
baz danych

jednoczesny dostęp 
do wszystkich 

urządzeń

Aktualnie zaimplementowane są następujące funkcjonalności:
- przeglądanie listy zamówionych przez czytelnika książek 
gotowych do odbioru
- przeglądanie listy książek dostępnych w trybie Biblioteka 24/7
- przeglądanie lokalizacji wszystkich książkomatów w postaci mapy



Aplikacja na telefon - informacje dla 
czytelnika

z każdego miejsca
podgląd “gotowe 

do odbioru”

 w dowolnym 
momenciedowolny system 

operacyjny

jednoczesny dostęp 
do wszystkich 

książkomatów w 
mieście

Aktualnie zaimplementowane są następujące funkcjonalności:
- przeglądanie listy zamówionych przez czytelnika książek 
gotowych do odbioru
- przeglądanie listy książek dostępnych w trybie Biblioteka 24/7
- przeglądanie lokalizacji wszystkich książkomatów w postaci mapy

podgląd “dostępne 
książki” do 

wypożyczeniaAplikacja stworzona przez zespół ARFiDO 
na zamówienie biblioteki



Gdzie pracują 
książkomaty ARFIDO

Polska >70 urządzeń

oraz
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Wielka Brytania
Włochy
USA



Każde z urządzeń bibliotecznych pod marką ARFiDO projektujemy z uwzględnieniem 
Państwa indywidualnych oczekiwań. W taki sam sposób opracowujemy oprogramowanie.
Nasz zespół inżynierów, techników i opiekunów handlowych jest do Państwa dyspozycji.

Jesteśmy dla Państwa

Wojciech Pawlak
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Wypych
Kierownik IT

Patrycja Głuch
Kierownik Projektów Krajowych

604 448 595
patrycja.gluch@arfido.com



Co jeszcze możemy dla 
Państwa 
zaprojektować?

W prezentacji użyto fotografii produktów dzięki uprzejmości:
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Biblioteki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteki Kraków, Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz Wojewódzkaj Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach 



W prezentacji użyto fotografii produktów dzięki uprzejmości:
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Biblioteki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteki Kraków, Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz Wojewódzkaj Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach 

www.arfido.com

film

http://www.arfido.com

