O modelo Qticket foi desenvolvido para instituições de atendimento
ao público ou empresas privadas onde de alguma forma seja
necessária uma gestão de atendimento/filas espera. É um quiosque
exclusivamente para uso em interiores.
Para além de botões que permitem a cada utilizador escolher o
serviço que predente, este quiosque imprime um ticket informativo
para indicar o número e hora prevista de chamada ( integração
com software de atendimento/filas de espera).
O controlador da impressora dispõe de conexão TCP/IP.
O papel informativo com indicações das funções/serviços a que
cada botão se destina é de fácil acesso e colocação e pode ser
facilmente modificado.
Este modelo pode ser fabricado em Aço inox AISI 304 com
acabamento Esmerilado na parte frontal e com acabamento lacado
na parte posterior, utilizando chapa de 1,5 mm a 2 mm o que
garante a estabilidade e rigidez de todo o conjunto.
Opcionalmente o modelo Qticket pode ser integrado com um ecrã
de 7’’ ou 10’’ para colocação de imagens e menu dinâmico junto
dos botões.

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento.
O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento.
O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.

A 120 L 30 P 32 cm

Chapa de 1,5mm/2mm

Integração com software de gestão
de atendimento/filas espera.

Possibilidade de integrar 4 a 8 botões
de impressão de senha

Impressora de tickets.
Controlador para impressora
com conexão TCP/IP.

Abertura no interior para
colocação de informação junto
dos botões.

Peso 12 kg

Aço Inox AISI304, aço lacado.

Display de 7’’ ou 10’’ Touch Screen
(para imagens e menu dinâmico)
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Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do conteúdo.
O GRUPO PARTTEAM não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, baseada na informação que contém, como resultado da sua publicação.

