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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



Quiosque multifuncional
O modelo TRANSACT foi desenvolvido para utilização em
ambiente interior ou exterior com protecção.

Este quiosque foi desenvolvido a pensar nos componentes
que pode integrar. O TRANSACT é o “camaleão” dos
quiosques pois pode adaptar-se com facilidade às
necessidades de cada cliente.

E modelo é o quiosque que pode integrar mais
componentes que a PARTTEAM & OEMKIOSKS dispõe. É
ideal para aeroportos (dispensador de cartões de embarque
e autocolantes para bagagens) e grandes empresas que
precisem de uma máquina que faz automaticamente um
número elevado de funções.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de
fechaduras que permitem apenas a abertura das portas por
profissionais responsáveis. A fixação ao solo (nos modelos
de exterior) pode ser feita através de chumbadouro/sapata
que, depois de fixada ao solo, permite a sua sustentação.

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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Quiosque de atendimendo
self-service
Este quiosque é um exemplo de quiosque self-service de
atendimento e pagamento, com integração de sistemas
de pagamento como moedeiros, leitores de cartões
(multibanco, crédito, loyalty, entre outros). Podem
também ser utilizados para comprar refeições em regime
de self-service para restaurantes, sistemas de bilhética,
entre outros.

Este quiosque pode ser stand-alone ou, como neste caso,
integrado dentro de uma parede ficando só a parte frontal
visível para os clientes. A versatilidade deste modelo é
também um dos seus pontos fortes uma vez que podem
ser facilmente adicionados vários componentes.

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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A maior parte das pessoas estão habituadas a lidar
com as novas tecnologias diariamente e cada vez mais
com produtos interactivos, que lhes permitem assumir
o controlo das operações.

Somos cada vez mais autónomos e portanto a
possibilidade de realizarmos tarefas sem necessidade
de outros intervenientes e sobretudo sem necessidade
de esperar é um trunfo fundamental que as empresas
devem prestar aos seus clientes.

Os quiosques self service permitem hoje em dia que
qualquer pessoa possa efectuar a compra de serviços
e produtos (com pagamentos através de leitores de
notas, moedeiros ou pagamento por cartão de
multibanco).

Solução ideal para
pagamentos self-service

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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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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Quiosque moderno,
para cidades modernas.
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Os quiosques multimédia são hoje em dia
indispensáveis quando se fala em aquisição de
bilhetes, check-in ou sistemas de controlo de acessos.

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

A maior parte das pessoas estão habituadas a lidar
com as novas tecnologias diáriamente e cada vez
mais com produtos interactivos, que lhes permitem
assumir o controlo das operações.

Bilhética, check-in
& acessos
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Self-service para
bilhética
Este quiosque self-service pode funcionar como ponto
de aquisição de bilhetes de autocarro, integrando um
conceito global de cidades inteligentes, amigas dos
habitantes locais e turistas.

Os benefícios da reabilitação urbana dos transportes
são um sucesso comprovado pelas cidades mais
desenvolvidas do mundo.
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Este modelo foi especialmente
desenvolvido para ser utilizado como
sistema de informação da linha de
transportes.

As informações horárias podem ser
consultadas pelos utilizadores através
do display interactivo, assim como

restantes informações acerca da
empresa de transportes.

É possível personalizar e aplicar no
quiosque a imagem corporativa da sua
empresa ou uma eventual campanha
promocional em vinil ou outros
materiais.

Logística, aviação
& transportes



Ao longo dos anos o sector bancário, financeiro e de
seguros tem evoluído substancialmente. Evoluiu
também a forma de comunicação que estas
instituições foram adoptando ao longo dos tempos.
Os Quiosques Multimédia tornam-se hoje uma
ferramenta indispensável neste sector.

Também os serviços que estas instituições prestam
são e continuarão obviamente a ser prestados por
pessoas, pois o elemento humano e pessoal é
fundamental neste sector. Mas é cada vez mais
comum vermos um quiosque multimédia não só pela
modernidade que dá ao espaço mas, sobretudo,
porque há tarefas onde o quiosque multimédia pode
substituir eficazmente a presença humana.

Banca, finanças
& seguros

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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Interior Exterior

O Transact é um quiosque
multimédia self-service
com design sóbrio e ao
mesmo tempo moderno!
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Desporto & lazer
Os quiosques multimédia de auto-atendimento são
equipamentos importantes e úteis para recintos
desportivos (arenas, estádios de futebol, ginásios, etc.),
uma vez que oferecem diversos serviços num único
dispositivo automático.

Os sectores do desporto e lazer estão também cada
vez mais "ligados" às novas tecnologias.

Hoje em dia os acessos aos estádios, ginásios, etc. são
realizados de forma totalmente autónoma por parte
dos clientes, através de sistemas de controlo de
acessos e gestão de fluxos de pessoas.
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Personalização A versatilidade deste modelo é também um dos seus
pontos fortes uma vez que vários componentes podem ser
adicionados facilmente, impressoras, webcams, scanners,
leitores de cartões e muito mais.
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Com o Quiosque TRANSACT a consulta e entrega de
medicamentos será facilitada. O farmacêutico será
capaz de oferecer aos seus clientes um serviço 24
horas / dia.

Durante o dia, a "farmácia quiosque" pode ser usada
para fornecer um serviço mais rápido, e durante a
noite pode estar disponível a clientes registados para
encomendar produtos e de seguida levantá-los
através de um ponto de recolha.

Para os farmacêuticos, isto significa uma vantagem
competitiva e decisiva na modernização de suas
farmácias.

Sector farmaceutico



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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O TRANSACT foi desenvolvido para permitir a
integração de qualquer tipo de ecrã táctil, criando um
dispositivo interactivo para interior.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS tem uma experiência
única no campo de tecnologias interativas, que
permite que elas sejam integrados no TRANSACT de
forma eficaz e profissional.

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

O TRANSACT interactivo está disponível de 17'' a
108”, de toque único a 40 toques independentes, e
com possibilidade de interacção com dedo, mão,
luvas e ponteiro.

Tecnologia interactiva



TRANSACT
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
• Exterior

• Aço lacado
• Inox
• MDF
• Aluminío

• Wi-fi
• Leitor de cartões
• Software Ykiosk
• Leitor código de barras
• Bluetooth
• Moedeiro / leitor de notas
• Teclado antivandálico

1610 mm

570 mm

520 mm

440 mm

17”



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
• Exterior

• Aço lacado
• Inox
• MDF
• Aluminío

• Wi-fi
• Leitor de cartões
• Software Ykiosk
• Leitor código de barras
• Bluetooth
• Moedeiro / leitor de notas
• Teclado antivandálico

1610 mm

570 mm

520 mm

500 mm

30 mm

17”



OPCIONAL

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

A.1650 L.520 P.440 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Disponível em
qualquer cor RAL

Impressora de tickets

120 Kg.
(aprox.)

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


