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Industrialize your Dreams!



Made in Portugal

Os quiosques e mupis digitais da PARTTEAM & OEMKIOSKS são
desenvolvidos e produzidos integralmente em Portugal.

O sucesso da nossa empresa no mercado internacional comprova que desenvolvemos e
produzimos produtos de excelência e que devemos portanto estar confiantes no futuro e

orgulhosos de Portugal.

Produto / Design Patenteado



Elevado design
e funcionalidade
Este novo modelo de quiosque foi desenvolvido e
desenhado originalmente para ser fixado em parede, mas
tem a particularidade de poder ter outras variantes.
Destaca-se a possibilidade de ter um pé para colocação
no solo (com a opção de um sistema motorizado de
ajuste vertical do display) e também a opção de cabine de
protecção para exterior.

Os quiosques são equipados normalmente com monitor
17’’ táctil mas podem ser equipados com monitores de
maiores dimensões, teclado antivandálico com trackball,
leitor de cartões, webcam, moedeiro, impressora de
tickets, telefone handset e outros periféricos.

Os locais onde são instalados o computador e o monitor
estão protegidos com fechadura de segurança. Estes
locais são facilmente acessíveis de forma a facilitar
tarefas de manutenção.

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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Moderno na apresentação
de conteúdos multimédia
O modelo EXOZ é um quiosque interactivo com várias
possibilidades de utilização, como por exemplo em self-
service para bilhética ou para utilização como sistema
de gestão de filas de espera ou atendimento. Este
modelo pode ser fixado a uma parede, no solo, ou como
no caso da imagem apresentada, colocado em cima de
uma mesa ou balcão.

As linhas sóbrias e arredondadas deste equipamento,
aliada à tecnologia conferem aos quiosques uma
capacidade invulgar para prestar informações/ funções
de forma autónoma a todos os utilizadores e clientes.
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Mais rápido.
Mais eficaz.
Mais fácil.



Desenvolvemos constantemente projectos que vão
ao encontro das necessidades dos nossos clientes.

Podem ser adicionados acessórios ao quiosque
assim como a imagem corporativa da sua empresa,
para que este se enquadre com o seu espaço.

Cores elegantes para
combinar com a sua
identidade.
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O modelo EXOZ foi desenhado para ser usado em
interior ou em exterior com sistemas de
climatização e protecção adicionais.

Como Case Study a PARTTEAM & OEMKIOSKS
desenvolveu um projecto do quiosque Exoz em
ambiente exterior.

Podemos verificar que este quiosque tem a
capacidade de adaptação de uma cabine de
protecção com vidros laterais.

Cabine de protecção
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Neste exemplo podemos verificar o modelo EXOZ
desenvolvido para o Oceanário de Lisboa com a
funcionalidade de aquisição de bilhetes, check-in ou
sistemas de controlo de acessos.

Os quiosques multimédia permitem às pessoas manter o
estilo de vida que actualmente lhes é proporcionado pelas
tecnologias de informação, ou seja a autonomia para realizar
funções que anteriormente exigiam sempre a presença de um
outro interveniente!

Bilhética, check-in & acessos
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Os pagamentos self-service permitem diferenciar
entre os concorrentes e traz benefícios para os
clientes em termos de flexibilidade de controlo e
redução de tempo. Além disso, reduz os custos com
recursos humanos, tornando o processo mais fácil e
mais autónomo para os clientes.

Esta compra suaviza o acto de compra,
providenciando pagamentos com diferentes meios
como MBWay, Multibanco, etc.

Podem ser usadas tecnologias como SAW, captativo,
infravermelho, óptico, captativa projetada (ProCap),
etc.

Pagamentos mais
rápidos e benéficos

Precisão Resposta Toques

até

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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Bases / Suportes opcionais Para a versão stand-up tivemos o cuidado de desenvolver
dois tipos de suportes/bases opcionais que permitem
equipar o Exoz sem perder as suas características originais.
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Altura mínima
130 cm

(topo do quiosque)

Altura máxima
175 cm

(topo do quiosque)

Incrivelmente versátil Por ser um quiosque dotado de tecnologia touchscreen e
podendo o display estar em várias posições, pode ser
utilizado por adultos, crianças e pessoas com dificuldades
motoras.

Movimentação e ajuste vertical do display motorizado,
podendo subir e descer conforme a necessidade.
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Versátil
e multitarefas!



EXOZ
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opções

• Interior

• Aço lacado
• Inox
• MDF

• Leitor de cartões
• Software Ykiosk
• Impressora de recibos
• Ecrã interactivo
• Leitor código de barras
• Moedeiro / leitor de notas

830 mm

180 mm

350 mm

22’’

680 mm



OPCIONAL

A.830 L.680 C.350 / 180 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 22’’

Disponível em
qualquer cor RAL

50 Kg.
(aprox.)

Aço Inox AISI304/316,
Aço Lacado, MDF (Cores RAL)

Displays de 17” a 32” Colunas de som

Total personalização

Wireless - WLAN

Leitor de cartões

Processadores de última geração

Touch screen (SAW, Infrared, ProCap)

Sistemas Operativos Actualizados: Windows, Linux, Mac *
* depende do tipo de tecnologia utilizada
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As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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Contacte-nos

+351 304 501 711
+351 252 378 589

comercial@partteam.pt www.partteam.pt

Nós temos as respostas

para as suas dúvidas

Veja as especificações e obtenha todas as

informações sobre os nossos produtos.

R. Nova de Nespereira, Pavilhão 10, 4470-287

Lagoa - Vila Nova de Famalicão - Portugal

PARTTEAM & OEMKIOSKS
(M.S.N.F. Soluções Informáticas)

Veja online

Todos os textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta apresentação estão protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, sendo expressamente interdita a sua cópia,
reprodução e difusão, bem como a sua utilização comercial, sem autorização expressa da PARTTEAM & OEMKIOSKS, quaisquer que sejam os meios para tal utilizados, com excepção do direito de citação defenido na lei.


