smart stand
Infokiosk stojący. Jego zalety to szybka i łatwa
instalacja oraz mobilność.
Precyzyjny ekran dotykowy dostępny w dwóch
rozmiarach (21“ i 32“)) i orientacjach (pozioma
i pionowa) doskonale nadaje się do celów informacyjnych i reklamowych.
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smart plus
Wersja plus oferuje uzupełnienie funkcji
informacyjnej o dodatkowe usługi. Moduł
z akceptatorami banknotów, monet lub kart
płatniczych daje możliwość dokonywania płatności. Urządzenie można wyposażyć w czytnik kodów kreskowych, skaner, drukarkę oraz
w narzędzia monitorujące pracę infokiosku
i użytkowników (rejestrator zdarzeń, kamera).
Segment plus pozwala na drukowanie faktur, zdjęć lub formularzy, rejestrowanie czasu
pracy, identyfikowanie pracowników, skanowanie dokumentów czy wprowadzanie danych
poprzez sczytywanie kodów kreskowych.
Zaletą biznesową jest wydłużenie dostępu do
usług do 24 h.

smart wall
Infokiosk przyścienny lub naścienny. Atutem
urządzenia jest duży ekran, idealnie sprawdza się
w miejscach o ograniczonej powierzchni wystawowej.
Zastępuje tradycyjne tablice informacyjne. Atrakcyjne wzornictwo oraz możliwość dowolnej
konfiguracji sprawią, że będzie także ozdobą
wnętrza.

smart deposit
Rozszerzenie infokiosku o moduł deposit umożliwia deponowanie i wydawanie przedmiotów
(przykładowe funkcjonalności: depozyty w sklepach i centrach handlowych, przechowalnie bagaży, punkty podawcze).
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MODUŁOWE

Usługi są dostępne przez 24 h.

WOLNOSTOJĄCE

Nasze urządzenia produkowane są w Polsce
z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.
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infokioski Smart
Smart to kiosk multimedialny nowej generacji.
Dzięki opcji rozbudowy modułowej zyskuje wiele dodatkowych funkcjonalności.
Infokiosk zintegrowany z segmentami plus
i deposit stanowi kompleksowe rozwiązanie biznesowe (typu obejrzyj, zapłać, odbierz).
Personalizacja frontów pozwala na idealne
dopasowanie do potrzeb klienta.

oprogramowanie

personalizacja

Nadaje naszemu produktowi oczekiwaną
funkcjonalność. Udostępnia narzędzia do
tworzenia, prezentowania oraz zarządzania
wyświetlaną informacją. Zapewnia także niezawodność pracy infokiosku oraz zabezpiecza
przed niepowołanym dostępem.

Różne wersje kolorystyczne i materiałowe
frontów gwarantują dopasowanie do wymogów klienta. Blenda infokiosku Smart może
zostać wykonana z wielu materiałów (blacha,
aluminium, drewno, szkło, tworzywo). Istnieje
możliwość wykreowania indywidualnego stylu
poprzez oklejenie przodu urządzenia dedykowaną grafiką. Zapewnia to zwrócenie uwagi
odbiorców przekazu i zaakcentowanie własnej
marki.

Dodatkowo administratorzy otrzymują aplikację do zdalnego zarządzania dużą liczbą
infokiosków, umożliwiającą grupowe aktualizowanie treści i nadzorowanie poprawności
pracy urządzeń.

design
- nowoczesna konstrukcja
- solidna, odporna na uszkodzenia
obudowa
- zabezpieczenie przed niepowołanym
dostępem
- 3 opcje montażu
(wolnostojące, przyścienne, naścienne)
- możliwość umieszczenia monitora
w pozycji poziomej lub pionowej
- dopasowanie stylistyki frontu
do oczekiwań klienta

moduły
WOLNOSTOJĄCE
PRZYŚCIENNE
NAŚCIENNE
SMART PLUS
SMART DEPOSIT

