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Made in Portugal



SOMOS FABRICANTES DE QUIOSQUES 
MULTIMÉDIA
Tendo iniciado a sua actividade no ano 2000,  o GRUPO PARTTEAM & 
OEMKIOSKS opera em diversas áreas, incluindo os sistemas interactivos 
multimédia, produção industrial, design gráfico e publicidade, engenharia 
e telecomunicações, desenvolvimento de aplicações web , desenvolvimento 
de software, etc.

Somos uma empresa produtora e fornecedora de quiosques interactivos 
e multimédia, painéis de digital signage e mupis, actuando junto de 
diversos sectores, como o bancário e seguros, produções industrias, 
educação, turismo, saúde, desporto e lazer, telecomunicações, sector 
público, logística e transportes, aviação, centros comerciais e lojas, 
publicidade, marketing e experiências, museus, exposições, construção, 
imobiliário, entre outros.

Nós sabemos que o sucesso de uma empresa está ligado ao seu plano 
estratégico, que aproxima os cidadãos do tecnologias digitais, promovendo 
experiências e partilha, por isso todos os departamentos da empresa 
comunicam e interagem uns com os outros, devido a isso atingimos uma 
harmonia global em todos os produtos que desenvolvemos.

CONFIANÇA E PERFECIONISMO
Para garantir a máxima qualidade e precisão, todos os nossos 
componentes e produtos são montados pela nossa qualificada equipa 
técnica, nas nossas instalações, sendo feitos constantes testes de 
qualidade antes de entregar ao cliente. 

Orgulhamo-nos de produzir equipamentos que são executados 
maioritariamente de forma manual, atingindo desta forma uma qualidade 
e perfeição sem precedentes.

PARA QUALQUER 
AMBIENTE
Os nossos engenheiros e 
designers têm o cuidado de criar 
soluções tecnológicamente 
inovadoras que representam uma 
marca distintiva em relação ao 
design, usabilidade e ergonomia. 
Desenvolvemos quiosques, mupis 
e sinalética digital  (hardware e 
software) que podem maximizar 
o retorno do investimento de 
nossos clientes (ROI).

RAPIDEZ DE 
PRODUÇÃO
Com mais de 15.000 projectos, 
temos um processo refinado de 
desenvolvimento de quiosques. 
A nossa capacidade interna de 
produção aliada a outras linhas 
de produção permite-nos 
maximizar os recursos, obtendo 
uma capacidade de produção 
flexível que permite uma resposta 
rápida para volumes baixos e 
altos de produção.

EXPERIÊNCIA E 
CAPACIDADE 
TECNOLÓGICA 
Vários anos passaram desde a 
nossa primeira produção de 
quiosques, estamos orgulhosos 
de continuar com produção de 
equipamentos de alta qualidade 
para interior e exterior. Temos 
mais de 100 modelos standard e 
em alguns modelos estamos na 
7 ª geração com constantes 
melhorias e evoluções.

QUIOSQUES POR 
MEDIDA & 
PERSONALIZADOS
O nosso departamento interno de 
design de produto é capaz de 
desenvolver qualquer 
equipamento por medida com 
design personalizado para 
atender ás necessidades de cada 
cliente e projecto específico.

Saiba mais em:  www.partteams.com • www.oemkiosks.com



NÃO SOMOS UMA START UP... E ISSO É EVIDENTE, NÃO É ?
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"Como líder de mercado em quiosques 
multimédia e mupis digitais, o Grupo 
PARTTEAM sabe que é importante para 
os clientes um projeto padrão. Este é um 
dispositivo que será imediatamente 
identificado, embora seja possível 
configurar e personalizar em várias 
dimensões ou configurações. "

Alina Carvalho - Design Director

Este dispositivo é compatível com todos 
os principais aplicativos. Ele pode ser 
equipado com qualquer computador e  
sistema operativo no mercado, tornando-
se assim " versátil e sem qualquer vínculo 
ou sistema exclusivo que impede a 
instalação de aplicações, na raiz ou na 
nuvem”.

Nuno Araujo - Software Director

"Apesar de ser um modelo com muita 
personalidade, este dispositivo pode ser 
adaptado às necessidades dos clientes, 
para atender às especificações do seu 
negócio, extremamente fácil de instalar, 
de modo a maximizar o seu ROI (retorno 
sobre o investimento).

Fernando Carvalho - Sales Manager



FLYCOIN é uma combinação de vários dispositivos num único 
que permite tranferir dinheiro físico para dinheiro digital (bitcoin, 
paypal, etc), fazer um pagamento, ou, simplesmente,  basta 
enviar o dinheiro de uma forma segura, eficaz e rápida!

Quiosque • Venda• Self Service • Check In & Out • Fidelização 
• Bilhetes • Apostas

www.flycoin.net 05

AQUI, ALI E EM TODA PARTE
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 Com Flycoin é possível fazer o registo e entrega da sua 
bagagem, proporcionando uma experiência única aos 
utilizadores. Eles gastam menos tempo em filas e às 
empresas são reduzidos os custos operacionais. 

Este não é apenas um quiosque, esta é a cara do seu 
aeroporto, da sua empresa, com uma interface muito 
intuitivo e agradável, que permitirá aos seus clientes ter 
um processo de auto-atendimento completo na entrega 
de bagagem

Ir Mais Longe, Menos Custos.
Com um baixo investimento vai poder reduzir 
significativamente os custos operacionais no seu 
aeroporto. Um dispositivo muito fácil de instalar, 
basta ligar e usar. Flycoin pode integrar qualquer 
software para melhorar a experiência do cliente.
Flycoin está pronto para colocar os passageiros 
mais próximos do vôo.

Flycoin é o que Passageiros precisam: 
Rápido, Fácil de usar, Sem filas 

Um dispositivo que garante uma grande experiência 
ao seu cliente.

Custos operacionais mais baixos !
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Com este dispositivo, você faz e os clientes pagam com dinheiro 
digital. Se eles possuem conta Paypal, bitcoins ou outra moeda 
electrónica digital, vai ser fácil de pagar ... já está.

QUIOSQUE • PONTO DE VENDA • BILHETES • SELF SERVICE
Sistema de dinheiro eletrônico descentralizado usa “peer to 
peer” permite transferir dinheiro em qualquer lugar do mundo, 
instantaneamente, a taxas baixas, cada vez mais utilizado por 
qualquer pessoa. 

As transações eletrônicas da web já existe há muito tempo, 
mas agora estão a fazer a mudança para o "mundo real".



Primeiro dispositivo agnóstico & oem.
A melhor escolha para o seu negócio!
O GRUPO PARTTEAM seleccionou um conjunto de linhas de 
produção, na sua maioria com a certificação do Sistema de 
Gestão da Qualidade, de acordo com a norma ISO 9001:2008

Para garantir a máxima qualidade e precisão dos nossos 
equipamentos, todos os componentes e produtos são sujeitos 
a testes de qualidade realizados nas nossas instalações, pela 
nossa equipa técnica antes de entregar ao cliente. Orgulhamo-
nos de produzir equipamentos em que a maioria dos 
acabamentos é feito à mão, uma precisão sem precedentes.

Este dispositivo é o resultado de anos de 
pesquisa e desenvolvimento, com características 
técnicas inovadoras e um design sofisticado, 
que resultam num produto supremo.

www.flycoin.net 08
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Pode usar este dispositivo para enviar dinheiro 
para sua família, para seus amigos, para ... 
todos. Só precisa ter sua própria carteira digital, 
conta paypal, etc e enviar com rapidez, 
segurança e de uma maneira livre de 
constrangimentos.

QUIOSQUE • PONTO DE VENDA • BILHETES • SELF SERVICE
Este é um dispositivo agnóstico que irá executar qualquer aplicativo de software 
a partir de qualquer parte do mundo. 

É um dispositivo OEM que permitirá a qualquer empresa ou operador executar 
as suas próprias aplicações de software, como a conversão de dinheiro em 
bitcoins, convertendo dinheiro para créditos PayPal, cheque bitcoin ou créditos 
paypal, comprovativos impressos, envio de dinheiro eletrônico, imprimir bilhetes, 
digitalização para check- in, compras online, apostas, etc
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AQUI, ALI E EM TODA PARTE
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Tablet ou PC 

QR Code Scanner 

Impressora Térmica 

Noteiro (Pinpad como opção) 

Webcam ou câmera IP (opcional) 

Qualquer sistema opertivo (Windows, Android, 
Linux, etc) 

The Brain - controle remoto (opcional)

Veja mais - Caracteristicas Técnicas:  
www.flycoin.net/features.html

UM UNIVERSO 
TECNOLÓGICO !
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COM O NOSSO VOUCHER DIGITAL

Se possui um voucher no seu smartphone ou 
tablet, basta digitalizar o código QR neste 
dispositivo e poderá realizar o check-in, check-
out, num rápido e único passo, e o mais 
importante, de forma autônoma.

QUIOSQUE • PONTO DE VENDA • BILHETES • SELF SERVICE

Agora, com a existência de carteiras digitais e peer to peer sistemas de pagamento, 
qualquer um pode pagar um produto ou serviço, enviar ou receber dinheiro, apenas 
usando um smartphone, tablet ou até mesmo usando um código de barras em papel. 
FLY COIN é uma combinação de vários dispositivos num só (quiosque, ponto de 
venda) que pode permitir transacionar dinheiro físico em dinheiro digital (bitcoins, 
paypal, etc), fazer um pagamento, ou simplesmente enviar dinheiro (Transferwise, 
MoneyGram, etc) de uma forma segura, eficaz e rápida.



Realmente, é possivel fazer coisas incríveis com este produto.
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Tablet ou PC 
QR Code Scanner 
Impressora Térmica 
Noteiro (dispensador como opção) 
Webcam ou câmera IP (opcional) 
Qualquer sistema operativo (Windows, Android, Linux, etc) 
The Brain - controle remoto (opcional) 
Scanner de impressão digital (opcional) 
Leitor de cartão de crédito e Pinpad (opcional) 
Controle de segurança Pinpad acesso (opcional) 
Sensor de proximidade (opcional) 
Leitor NFC (opcional) 
Scanner de código de barras (opcional) 
Fios ou Wireless (como opção - sem fio, GSM) 
Escolha qualquer cor RAL 
Pequenas dimensões (aprox. 350x400x300mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLYCOIN pode integrar a tecnologia que torna 
a vida mais fácil e mais conveniente para os 
consumidores em todo o mundo, tornando-a 
mais simples de fazer transações, o dinheiro 
digital e troca de conteúdo, e conectar 
dispositivos eletrônicos com um único toque.

Webcam

Display Touch

Leitor de 
codigo de barras

Impressora

Noteiro

"Apesar de ser um modelo com muita personalidade, este 
dispositivo pode ser adaptado às necessidades dos clientes, 
para atender às especificações do seu negócio, extremamente 
fácil de instalar, de modo a maximizar o seu ROI (retorno sobre 
o investimento).

Fernando Carvalho - Sales Manager
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FLYCOIN é o novo modelo de quiosque que a PARTTEAM 
PORTUGAL desenvolveu e produziu para ser um 
dispositivo agnóstico. 

Isto significa que o novo quiosque vai correr em qualquer 
aplicação de software a partir de qualquer empresa no 
mundo. É como um Kiosk OEM que permitirá a qualquer 
operador executar as suas próprias aplicações de 
software, como check-in, self-service, a conversão de 
dinheiro em bitcoins, identificação de QRCodes, fazer 
transferências Paypal, fazer doações, converter vales 
em dinheiro , etc 

Esta máquina, projetada e fabricada em Portugal pela 
PARTTEAM, parece um típico Ponto de Venda, ATM ou 
Mini Quiosque de Pagamento.

PODEM SER FEITAS VÁRIAS OPERAÇÕES NESTE 
QUIOSQUE, TAIS COMO:

/ Use o Flycoin para fazer check-in/check-out em hotéis 

/ Use o Flycoin para compra de Bilhetes 

/ Use o Flycoin nas operações Bitcoin 

/ Use o Flycoin para programas de fidelização 

/ Use o Flycoin de dinheiro de crédito nas contas do 
   PayPal 

/ Use o Flycoin como uma máquina de dinheiro        
  (convertendo contas em moedas) 

/ Use o Flycoin como um navegador de internet simples 

/ Use o Flycoin como telefone virtual online 

/ Use o Flycoin como Ponto de Venda





375m
m

300mm

155mm 155mm

310mm

400m
m

10”

"Como líder de mercado em quiosques multimédia e mupis digitais, o Grupo PARTTEAM sabe que é importante 
para os clientes um projeto padrão. Este é um dispositivo que será imediatamente identificado, embora seja 
possível configurar e personalizar em várias dimensões ou configurações. "

Alina Carvalho - Design Director

www.flycoin.net 17



A 400  L 310  P 300 mm Peso 15 kg

Impressora de tickets
Printer Controller with TCP / 

IP

.

Software Ykiosk
(secure shell & browser).

IPAD / Tablet
(7'', 10'' , e outros)

Opcional

Espessura da chapa 
de 1,5mm/2mm

Scaners

Qualquer cor RAL

.

WebCam

Chapa Inox  AISI304/316 ou Aço
Pintado (Cores RAL)

“Este é realmente um excelente produto.
Não era de  esperar outra coisa deste fabricante ! 

Distribuidor Oemkiosks

www.flycoin.net 18

Leitor de cartões

Moedeiro

Noteiro

Alarme da porta

The Brain Controller

Sensor de vibração

PinPad

Outras opções disponíveis 
mediante solicitação

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.



Temos a certeza que ficou surpreendido!

Mais informações em www.flycoin.net
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FLYCOIN é uma marca registada do  Grupo Partteam • www.oemkiosks.com • Rua Nova de Nespereira, Pavilhão 10, 
4770 - 287 Lagoa • Vila Nova de Famalicão • PORTUGAL

Veja mais em www.partteams.com • www.oemkiosks.com


