
DATASHEET

FICHA TÉCNICA

QTICKET TOUCH

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



Elegante e moderno
O QTICKET TOUCH 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.

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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Sistema de gestão de filas facilmente adaptável a qualquer
serviço de atendimento e à gestão de filas de espera!
Faça uma gestão inteligente de atendimento dos seus
clientes, reduzindo o tempo de espera e trazendo inovação ao
seu espaço.

A elevada flexibilidade e autonomia do quiosque dispensador
de senhas QTICKET TOUCH, permite uma instalação rápida e
prática, em qualquer espaço!

Serviços administrativos Supermercados

Hospitais & centros de saúde Talho, peixaria e frutaria

Farmácias & clínicas Restaurantes take away

Comércio & retalho Atendimento ao público
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Funcional, ergonómico
e interactivo
Através de um ecrã touchscreen o utilizador pode consultar
quais os serviços disponíveis e tirar o seu ticket.

Comparativamente a um quiosque de botões, o QTICKET
TOUCH tem a vantagem de poder incluir mais informação
sobre os serviços já que se trata de um ecrã touch com
interactividade.

É também possível configurar o ecrã com o modo de espera
(screensaver) e assim apresentar publicidade sob forma de
imagens e vídeos da empresa/ instituição.

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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Gestão de filas na
vanguarda da tecnologia!



QTICKET TOUCH
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

• Wi-fi
• Leitor de cartões
• Software Ykiosk
• Leitor código de barras
• Impressora de tickets

1350 mm

370 mm

300 mm
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A.1350 L.300 P.300 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 7’’ a 10’’

Impressora de tickets

25 Kg.
(aprox.)

Inox AISI304/316,
Aço lacado, MDF (cores RAL)

Displays de 7” até 10” Sistema de som integrado

Costumização total

Wireless - WLAN

Disponível em qualquer cor RAL

Processadores de última geração

Touch screen (SAW, Infrared, ProCap)

Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac *
* depende do tipo de tecnologia usada

OPCIONAL



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.


