w w w. i n f o k i o s k i t . f i

ML interaktiivinen
kioski 515W
19” kosketusnäytöllä
Sisätiloihin tarkoitettu seinäkiinnitteinen
kosketusnäytöllä varustettu kioski
ympärivuorokautiseen valvomattomaan
itsepalvelukäyttöön ilman asiakaspalveluhenkilöstön
läsnäoloa. Tyylikäs muotoilu sopii useimpiin
ympäristöihin ja malli on pienin tarjoamistamme
seinäkiinnitteisistä malleista.

OM INAISU U DET
• Kaupalliseen käyttöön tarkoitettu 19″ kapasitiivinen kosketusnäyttö
• Harjatusta teräksestä viimeistelty kotelo
• Turvallinen lukittava runko, mitat 445 x 680 x 75 mm
• Intel® NUC tietokoneyksikkö Intel® Pentium™, Core™ i3 tai i5
suorittimella
• Alhainen virrankulutus (alle 60 W)
• Erityinen SiteKiosk-kioskiohjelmisto ja virtuaalinen näppäimistö

VA L I N N A I SE T OMI N AI S UUDET
• Kosketusnäyttö. Tilattavissa yksityisyyssuodattimella, joka estää
sivunäkymän näytölle.
• Omaleimaisuus. Useita vaihtoehtoja räätälöidä kioski
mittatilaustyönä sopimaan yrityksen tyyliin – väritys, nimi ja valitut
yksityiskohdat.
• Yhdistettävyys. Valinnaiset langattoman verkon
kytkentävaihtoehdot (WiFi, 4G) sekä ilkivallan kestävä ulkoinen
antenni, joka takaa kioskin yhdistettävyyden kaikissa mahdollisissa
sijainneissa.
• Tietokone. Intel® NUC tietokoneyksikkö varmistaa sujuvan ja nopean
käyttäjäkokemuksen yksityiskohdiltaan monipuolisella grafiikalla.
Tietokone voidaan määritellä vastaamaan käytetyn sovelluksen
asettamia suorituskykyvaatimuksia.
• Kioskin ohjelmisto. SiteKiosk-ohjelmisto, jolla ohjataan ja
ylläpidetään yleisillä paikoilla sijaitsevia kioskeja, joissa on
virtuaalinen kosketusnäyttönäppäimistö.
• Kioskin valvonta. Pilvestä (SaaS) tai omalta palvelimelta (lisenssi)
käytettävä SiteRemote-työkalu kioskijärjestelmien ja digitaalisten
opasteiden näyttöjen etähallintaan ja ylläpitoon.
• Turvallisuus. Kioskin kotelo on suunniteltu valvomattomaan
itsepalveluun. Kotelon voi ankkuroida kiinni seinään ja se on
turvallisesti lukittavissa yhdellä avaimella.
• Lisälaitteet. Tähän malliin on saatavilla lisävarusteina RFID, 1D/2D,
skanneri, älykortinlukija tai pyynnöstä muita laitteita.

M IKSI VALITA
M L NOVATORIN KIO SKIT ?
Olemme toimineet kioskituotannossa vuodesta 1999 saakka. Tuotantomme ja tuotekehittelyprosessimme on sertifioitu vastaamaan
alan standardien asettamia vaatimuksia.
Olemme ylpeitä kioskeistamme, jotka on suunniteltu yrityksen sisäisesti pitäen mielessä
sekä esteettiset että käytännölliset tarpeet.
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