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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
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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.

Simples, moderno
e funcional
O modelo QUARTZ foi desenvolvido para uso exclusivo
em interiores. Poderá funcionar como ponto de
informação da instituição / empresa onde está instalado,
consulta de internet por parte dos utilizadores ou então
para qualquer aplicação.

Pode também ser utilizado para instituições de
atendimento ao público ou empresas privadas onde de
alguma forma seja necessária uma gestão de
atendimento/filas espera, bastando para isso instalar
uma impressora de tickets.

Com a fácil integração de displays ou tablets, é possível
usufruir de várias dimensões de displays multitouch,
sendo possível a integração de monitores de 10'' a 22''.
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Design moderno na
apresentação de conteúdos
A utilização dos quiosques multimédia é cada vez mais comum na
apresentação ao público de todo o tipo de produtos.

As linhas sóbrias mas simultaneamente modernas deste equipamento,
aliadas à tecnologia interactiva conferem aos quiosques uma
capacidade invulgar para prestar informações de forma autónoma a
possíveis clientes do produto que está ser apresentado.
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Gestão de atendimento
e filas de espera
Este modelo de quiosque associado ao software de
gestão de atendimento e filas de espera , permite
optimizar o tempo de espera dos clientes, e acima de
tudo efectuar a organização e gestão da chamada de
utentes de uma forma eficaz, rápida e simples.

É possível a integração de qualquer tipo de
componentes adicionais como impressoras, leitores
de cartão de banda magnética, entre outros.
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Componentes modulares
A versatilidade é o ponto forte do QUARTZ e isso deve-se à sua
capacidade de se adapatar a qualquer local, mercado ou sector.

Além de um display interactivo e de poder ser integrado um
sistema de impressão de tickets para gestão de filas de espera,
podem ser integrados no QUARTZ vários componentes como
um scanner de Qrcode e código de barras, leitor de cartões,
terminal TPA, entre outros.
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Este é um excelente modelo largamente usado para
servir de ponto de informação interativo.

O modelo Quartz prima pelas suas linhas sóbrias mas
simultaneamente modernas. A versatilidade deste
modelo é também um dos seus trunfos uma vez que
facilmente lhe são adicionados componentes.

Ideal para consulta
de informação
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Self-service para
instituições públicas
Os quiosques multimédia são hoje em dia indispensáveis quando se
fala em aquisição de bilhetes, encomenda de produtos, visualização
de horários, informações gerais, controlo de acessos, “check-in”,
desconto de vouchers, fidelização, informações gerais, etc.

As entidades e empresas que ainda não aderiram a estes sistemas
irão certamente estar um passo atrás!



Quartz é a
aposta certa!
Com o desenvolvimento monetário previsto no
mercado de apostas, as casas de apostas e os
casinos devem fazer um grande esforço para
melhorar a experiência dos seus clientes.

Os jogos de apostas digitais são um factor crítico
para este mercado, ajudando a melhorar a
experiência de aposta e aumentar as receitas de
apostas para os administradores.

As casas de apostas podem melhorar a experiência
dos clientes ao reduzir o tempo de stand by. Com
vários quiosques multimédia de apostas acessíveis,
os clientes terão a opção de fazer as suas apostas
no ponto que desejarem de forma intuitiva e
cómoda.
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Todos ficam a ganhar
com tecnologia de ponta!
Design moderno e minimalista, perfeito
para casinos e casas de apostas.



O modelo QUARTZ pode ser apresentado com uma
larga variedade de tamanhos de displays, tornando-o
num quiosque extremamente versátil.

Além de poder ser usado para servir como ponto de
informação interactivo, ajuda ainda a melhorar a
experiencia e imersão dos utilizadores.

Tamanhos para
todos os gostos
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Tecnologia interactiva
O QUARTZ foi desenvolvido para permitir a integração de
qualquer tipo de ecrã táctil, criando um dispositivo
interativo para interior. A PARTTEAM & OEMKIOSKS tem
uma experiência única no campo de tecnologias
interativas, que permite que elas sejam integrados no
QUARTZ de forma eficaz e profissional.

Em quiosques de exterior, a tecnologia Procap pode ser
integrada no QUARTZ, permitindo que o toque a seja
realizado na superfície do vidro, dando o QUARTZ
segurança extrema contra vandalismo.

Tecnologias mais amplas de toque podem ser usadas,
cada uma otimizada para diferentes características
operacionais e ambientes para atender às necessidades
das aplicações de clientes, como SAW (Surface Acoustic
Wave), Capacitivo, Infravermelho, Optico, Capacitiva
Projetada (Procap), etc.



QUARTZ
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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(Outras opções disponíveis mediante solicitação)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opcional

• Interior

• Aço lacado
• Inox

• Wi-fi
• Software Ykiosk
• Bluetooth
• Ecrã interactivo
• Leitor de cartões
• Impressora

330mm aprox.

480mm aprox.

1270
m

m
aprox.

430mm aprox. 410mm aprox.

17”



A.1270 L.330 P.410 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 17’’

Impressora de tickets

45 Kg.
(aprox.)

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

Displays de 10” a 55” 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
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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.


