SISTEMA DE SENHAS
FUNCIONALIDADE E FIABILIDADE
EM TODAS AS SITUAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURA
Aço carbono ST12, aço inox AISI 304

FUNCIONALIDADE E FIABILIDADE
EM PAPEL OU NO TELEMÓVEL

DIMENSÕES
1250 x 700 x 400, (A x L x P)
PESO
45kg (aproximado)
MONITOR
TFT 10.1” ou 19”
A margem de tolerância para eventuais atrasos é de três números

TOUCH SCREEN
SAW (anti-vandálico), PCaP
SISTEMA DE SOM
Stereo com duas colunas 2x3W
OPÇÕES
Computador, Webcam, rede WLAN, bandeja para teclado,
UPS, sistema com som hi-fi, impresora de tickets, leitor
de cartões, leitor de código de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente
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SENHAS

GESTÃO DE FILAS
DE ESPERA

GESTÃO DE FILAS DE ESPERA
A solução Xopvision QMS, é uma solução modular e de baixo custo
que lhe permite efetuar a gestão de filas de espera/atendimento.

100% SEGURAS E SEM PAPEL

Permite a gestão de atendimento a vários locais com múltiplos
serviços, fornecendo dados em tempo real através da plataforma na
nuvem, facilitando a tomada de decisão por parte dos gestores sobre
o funcionamento do atendimento dos seus serviços. Toda a solução
foi pensada de forma a adaptar-se a diferentes necessidades de
negócio, desde o grande Hospital, passando pela tradicional
Farmácia, até ao pequeno Talho.

Já não precisa de ter um quiosque de senhas para fazer a gestão das
suas filas de espera. Com o novo sistema de QRCode, o cliente
digitaliza o código e fica com a senha no seu smartphone. Assim,
nem precisa de estar no local pois pode fazer o seguimento da sua
vez, em tempo real, no telemóvel.

O objetivo é conseguir satisfazer todas as necessidades, desde
o simples atendimento numa empresa até grandes serviços de
atendimento público.

Esta é uma solução 100% SEGURA pois não existe qualquer
contacto físico dos clientes com qualquer superfície. Além disso é
ECOLÓGICA pois não há desperdício de papel. Isto significa também
uma POUPANÇA em consumíveis.
Veja como esta solução pode ajudar o seu negócio e experimente
esta solução neste QRCode

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um design
ímpar e requintado a um preço apelativo.
Esta linha de quiosques é produzida através de um processo de fabrico
inovador, onde se destacam os elevados níveis de acabamentos e
robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL), em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado ou em
alumínio com pintura electrostática.
Pode receber um vasto número de componentes e configurações, de
acordo com as mais diversas exigências.

