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RAL barvna lestvica
Informacijske kioske izdelujemo iz nerjavečega ali barvanega jekla ter pobarvane pločevine v RAL barvnih odtenkih.
RAL barvna lestvica, ki obsega 193 barv, vključuje vse standardne odtenke s katerimi barvamo večino materialov,
opreme in izdelke na trgu. To barvno lestvico uporabljajo
tudi pri PointKIOSKu. RAL barvni katalog je dosegljiv na
našem spletnem naslovu www.pointkiosk.si
OPOZORILO: Barve v tem katalogu zaradi različnih nastavitev naših monitorjev (intenzivnost barv, osvetlitev,
ostrina) odstopajo od originalnih barv. Zato priporočamo,
da si pred izbiro RAL barve ogledate originalni katalog, ki
ga dobite v vseh trgovinah z barvami.

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

preprost in poceni

samostoječ notranji kiosk

Višina in širina v mm: 1620 x 500
Maksimalna globina v mm: 430
Teža: cca. 45kg

dovršena funkcionalonst in design

Višina in širina v mm: 1500 x 500
Maksimalna globina v mm: 90/100
Teža: cca. 48kg

Višina in širina v mm: 1500 x 500
Maksimalna globina v mm: 90/100
Teža: cca. 45kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski DEKOR, WISE in SLIM so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim zaslonom. Na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo kot so »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc,
spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom. Monitor ima na vsaki strani en zvočnik.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

dovršena funkcionalnost in desing

preprost in oblikovno dovršen

Višina in širina v mm: 1500 x 500
Maksimalna globina v mm: 90/450/180
Teža: cca. 49kg

mulmedija z designom

Višina in širina v mm: 1500 x 500
Maksimalna globina v mm: 90/1200
Teža: cca. 55kg

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 100/320/200
Teža: cca. 40kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

validator bankovcev

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski SLIMWXL, THIN in NET so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim
zaslonom. Na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc,
spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom. Monitor ima na vsaki strani en zvočnik.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

A4 skalnik

(samo SlimWXL)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

mulmedija z designom

večja interakvnost

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 100/320/200
Teža: cca. 40kg

preprostost linij

Višina in širina v mm: 1550 x 500
Maksimalna globina v mm: 400
Teža: cca. 45kg

Višina in širina v mm: 1500 x 500
Maksimalna globina v mm: 300
Teža: cca. 45kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

validator bankovcev

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski NETXL, GALLA in APOLO so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim
zaslonom. Na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc,
spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom. Monitor ima ob strani dva zvočnika.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

A4 skalnik

(samo NetXL)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

vsestranska nadgradljivost

preprostost linij

Višina in širina v mm: 1500 x 400
Maksimalna globina v mm: 400
Teža: cca. 60kg

modularna dovršenost

Višina in širina v mm: 1500 x 600
Maksimalna globina v mm: 350
Teža: cca. 60kg

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 350
Teža: cca. 80kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

validator bankovcev

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski MINDELO, TURIN in AXIS so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim
zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc,
spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom. Monitor ima ob strani dva zvočnika.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

A4 skalnik

(samo Mindelo)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

art & design

preprostost in funkcionalnost
Višina in širina v mm: 1200 x 300
Maksimalna globina v mm: 300
Teža: cca. 12kg

art & design

Višina in širina v mm: 840 x 280
Maksimalna globina v mm: 280
Teža: cca. 10kg

Višina in širina v mm: 1000 x 280
Maksimalna globina v mm: 280
Teža: cca.10kg

Zaslon na dok

Zaslon na dok

ZASNOVANI POSEBEJ ZA ODPRAVLJANJE ČAKALNIH VRST

termični skalnik

nerjaveče jeklo

čitalec karc

MDF (pločevina)

www.pointkiosk.si

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

mail: info@pointkiosk.si

Ykiosk programska oprema

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Modeli QTICKET, RUBIK in TOUCH RUBIK so razvi posebej za javne in zasebne ustanove, da lahko sstrankam nudijo hiter in učinkovit servis. Namenjeni so izključno za notranjo uporabo.
Posebnost RUBIK modela je, da se kocke enostavno postavijo v različne pozicije. Ob tem, da uporabnik s pomočjo gumbov izbere želeno storitev, kiosk nasne tudi listek z informacijo o
zaporednem čakalnem mestu stranke oziroma ocenjeni čas čakanja (ob predpostavki, da je v kiosk vgrajen takšna programska oprema ). Označevalni papir, na katerem je opis funkcij posameznih gumbov je možno enostavno zamenja.
Zaslon pri modelu TOUCH RUBIK je možno nastavi tako, da se v času pripravljenos, torej ko ga stranke ne uporabljajo, izmenjujejo reklame in video sporočila.

fax.: +386 (0)5 3305 495

sodoben in slski

mulfunkcionalen

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 90/30
Teža: cca. 30kg

funkcionalnost in visok design

Višina in širina v mm: 1650 x 700
Maksimalna globina v mm: 600
Teža: cca. 180kg

Višina in širina v mm: 1300 x 650/450
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 48kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski DINK, TRANSACT in TEMBU so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim
zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc,
spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom.
Model TRANSACT je odličen pripomoček na letališčih (nalepke za prtljago) in v podjetjih, kjer je potreba po avtomazaciji velikega števila funkcij, saj je v ta model možno integrira vrsto
različnih komponent.

fax.: +386 (0)5 3305 495

preprost in mulfunkcionalen

prevolucija ergonomije

Višina in širina v mm: 1500 x 500
Maksimalna globina v mm: 480
Teža: cca. 48kg

digitalna knjiga

Višina in širina v mm: 1650 x 650
Maksimalna globina v mm: 550
Teža: cca. 65kg

Višina in širina v mm: 1100 x 820
Maksimalna globina v mm: 400
Teža: cca. 45kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski DINK, TRANSACT in TEMBU so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv.
Model STORE je bil razvit posebej za umestev v okviru izložbenih oken. Posebna prednost tega modela je, da je z uporabo monitorja (ELOTOUCH PROCAP 15 ali 17 inch) možno na dok
občutljiv zaslon upravlja preko stekla izložbenega okna, saj je v te monitorje vgrajena posebna PROCAP tehnologija.
Model BOOK je bil zasnovan v obliki velike digitalne knjige ravno zaradi potreb muzejev in drugih instucij, kjer služi kot virtualni vodič, ki obiskovalcem na enostaven način nudi vrsto
različnih informacij. Na enotah, ki imajo vgrajen skalnik (opcijsko) si stranke prikazane informacije lahko tudi nasnejo.

fax.: +386 (0)5 3305 495

egonomski in fleksibilen

design in preprostost

Višina in širina v mm: 1650 x 650
Maksimalna globina v mm: 550
Teža: cca. 65kg

design in preprostost

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 90
Teža: cca. 38kg

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 90
Teža: cca. 38kg

100% prilagojeno
invalidom
100% prilagojeno
otrokom

100% prilagojeno
invalidom

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Samostoječi informacijski kioski MINDELO, TURIN in AXIS so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim
zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc,
spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom.
Model HANDY je zasnovan posebej za gibalno ovirane osebe.
Monitor ima ob strani dva zvočnika. Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

revolucija materialov

revolucija materialov

Višina in širina v mm: 1200 x 500
Maksimalna globina v mm: 100/320/200
Teža: cca. 40kg

ergonomija in preprostost

Višina in širina v mm: 1450 x 650
Maksimalna globina v mm: 500
Teža: cca. 38kg

Višina in širina v mm: 1300 x 800
Maksimalna globina v mm: 500
Teža: cca. 45kg

100% prilagojeno
invalidom
100% prilagojeno
otrokom

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

validator bankovcev

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Model INCA je bil razvit posebej za gibalno ovirane osebe. Modela VOGUE in INCA sta z 20mm akrilno čelno stanjo še posebej inovavna in estetska, zasnovana za vse ste, ki si želijo
sodobnih, izvirnih rešitev. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19
oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc, spletna kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska
slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom. Monitor ima ob strani dva zvočnika.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

akril

(samo shine in vogue)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

modularni design z ogromno ﬂeksibilnostjo

ekstremna mobilnost

Višina in širina v mm: 2100 x 750
Maksimalna globina v mm: 350
Teža: cca. 190kg

internet točka

Višina in širina v mm: 1100 x 500
Maksimalna globina v mm: 550
Teža: cca. 30kg

Višina in širina v mm: 1100 x 1100
Maksimalna globina v mm: 600
Teža: cca. 30kg

invalidom
prijazen

invalidom
prijazen

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Vsi modeli so razvi za notranjo uporabo. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Model EIFFEL je sestavljen iz dveh ločenih modulov. V centralnem modulu so PC, monitor in opcijsko, skalnik. Po potrebi se dodajajo različni dodatni moduli in zvišuje funkcionalnost kioska. Eden od možnih dodatnih modulov je dodaten zaslon za oglaševanje.
Model RIDE je izredno mobilen in prakčen. Do približno dveh ur deluje zgolj z napajanjem iz baterije, zardi vgrajenih koles pa ga je možno zlahka prestavlja po gladkih površinah.

fax.: +386 (0)5 3305 495

funkcionalna integracija

kompakten in priročen

Višina in širina v mm: 1100 x 730
Maksimalna globina v mm: 450
Teža: cca. 80kg

majhen in slski

Višina in širina v mm: 500 x 550
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 30kg

Višina in širina v mm: 500 x 550
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 14kg

TIP

(samo xpectro)

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Model XPECTRO je bil razvit za uporabo v bankah, ﬁnančnih ustanovah, fotografskih centrih, trgovskih centrih, muzejih in podobno. Modela WALL in ANUBIS je možno names na mizo
ali steno, sta pa namenjena notranji uporabi. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv.
Standardno so opremljeni s 17 inčnim zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Monitor ima ob strani dva zvočnika.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

tanki stenski kiosk

notranja in zunanja uporaba

Višina in širina v mm: 800 x 450
Maksimalna globina v mm: 150
Teža: cca. 30kg

majhen in slski

Višina in širina v mm: 800 x 550
Maksimalna globina v mm: 300
Teža: cca. 30kg

Višina in širina v mm: 500 x 500
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 12kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Ti modeli so razvi za notranjo uporabo. Names jih je možno na mizo ali steno. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc, spletna
kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom, modela STREET in BERLIN je možno opremi s pkovnico, zaščiteno pred vandalizmom. Monitor pri
vseh modelih ima na strani zvočnika. Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

sodoben stenski design

sodoben stenski design

Višina in širina v mm: 670 x 540
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 38kg

nova komunikacijska plaorma

Višina in širina v mm: 630 x 600
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 38kg

Višina in širina v mm: 1200 x 800
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 60kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Ti modeli so razvi za notranjo uporabo. Names jih je možno na mizo ali steno. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. Standardno so opremljeni s 17 inčnim zaslonom, na voljo pa so tudi v različici z zaslonom velikos 19 oz. 22 inč. Dobavi jih je možno z različno opremo: »trackball« pkovnica, ki je odporna pro vandalizmu, čitalec karc, spletna
kamera, validator kovancev, termični skalnik, telefonska slušalka in druge periferne enote.
Vse enote lahko nadgradimo z monitorjem, ki ima dodatno zaščito pred vandalizmom, model STYLOW je možno opremi s pkovnico, zaščiteno pred vandalizmom. Monitor pri vseh modelih ima na strani zvočnika. Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

nova komunikacijska plaorma

nova komunikacijska plaorma

Višina in širina v mm: 950 x 600
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 45kg

nova komunikacijska plaorma

Višina in širina v mm: 950 x 600
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 45kg

Višina in širina v mm: 1000 x 700
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 38kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch),

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

YdSignage programska oprema

Ykiosk programska oprema

MDF (pločevina)

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

zaščita zaslona

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vsi  modeli so razvi za montažo na notranje stene. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. MEDIA X, MEDIA XV in STYLO W32´´ so bili razvi posebej za video in mulmedijske predstavitve v muzejih, trgovskih centrih, štadionih in na razstavnih prostrih.
Idealni so za dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (od velikos 32 inch do velikos 103 inch). So napredna, soﬁscirana komunikacijska plaorma za mulmedijske vsebine z
namenom, da bi zajele čim širši krog komunikacij (oglaševanje, komuniciranje z obiskovalci in strankami, zabava itd.). Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja
procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

intekravnost z novo dimenzijo

intekravnost z novo dimenzijo

Višina in širina v mm: 2000 x 500
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 100kg

zunanja mulmedijska plaorma

Višina in širina v mm: 2000 x 500
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 100kg

Višina in širina v mm: 2150 x 1200
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 150kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch)

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

obojestranski zaslon

Ykiosk programska oprema

YdSignage programska oprema

zaščita zaslona

MDF (pločevina)

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vsi  modeli so razvi za notranjo in zunanjo rabo, odvisno od variant zaščite. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. FLASH, PLASM V in MAYA so bili razviTi posebej
za video in mulmedijske predstavitve v muzejih, trgovskih centrih, štadionih in na razstavnih prostrih.
Idealni so za dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (od velikos 32 inch do velikos 103 inch). So napredna, soﬁscirana komunikacijska plaorma za mulmedijske vsebine z
namenom, da bi zajele čim širši krog komunikacij (oglaševanje, komuniciranje z obiskovalci in strankami, zabava itd.).
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

dinamično oglaševanje

dinamično oglaševanje

Višina in širina v mm: 2100 x 1200
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 180kg

dinamično oglaševanje
Višina in širina v mm: 2100 x 1200
Maksimalna globina v mm: 350
Teža: cca. 150kg

Višina in širina v mm: 2100 x 1200
Maksimalna globina v mm: 210
Teža: cca. 150kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch)

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

obojestranski zaslon

Ykiosk programska oprema

YdSignage programska oprema

zaščita zaslona

MDF (pločevina)

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vsi  modeli so razvi za zunanjo uporabo, vendar jih je možno uporablja tudi v notranjih prostorih. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. MAYA DOUBLE, FLAG in
FLAG V so bili razvi posebej za dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (32-103 inch). Opcijsko je možno poveza dva velika zaslona tako, da je na eni strani zaslon za predvajanje vsebin, npr. oglasov, na drugi strani pa interakvni zaslon. Vsi modeli se monrajo na način, da se v tla vgradi posebna ﬁksirna plošča.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

dinamično oglaševanje

dinamično oglaševanje

Višina in širina v mm: 2100 x 1200
Maksimalna globina v mm: 350
Teža: cca. 150kg

dinamično oglaševanje

Višina in širina v mm: 2500 x 430
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 180kg

Višina in širina v mm: 2100 x 1200
Maksimalna globina v mm: 350
Teža: cca. 150kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch)

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

obojestranski zaslon

Ykiosk programska oprema

YdSignage programska oprema

zaščita zaslona

MDF (pločevina)

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vsi  modeli so razvi za zunanjo uporabo, vendar jih je možno uporablja tudi v notranjih prostorih, še posebej v nakupovalnih centrih. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed
RAL barv. FLAG V2 DOUBLE, FLAG V2 in FLAG V3 so bili razvi posebej za dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (32-103 inch). Opcijsko je možno poveza dva velika zaslona
tako, da je na eni strani zaslon za predvajanje vsebin, npr. oglasov, na drugi strani pa interakvni zaslon. Vsi modeli se monrajo na način, da se v tla vgradi posebna ﬁksirna plošča.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

interakvnost z dimenzijo

interakvnost z dimenzijo

Višina in širina v mm: 2000 x 1120
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 120kg

odpornost in design
Višina in širina v mm: 2000 x 800
Maksimalna globina v mm: 300
Teža: cca. 100kg

Višina in širina v mm: 3000 x 1120
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 150kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch)

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

obojestranski zaslon

Ykiosk programska oprema

YdSignage programska oprema

zaščita zaslona

MDF (pločevina)

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vse modele j možno z dodatno zaščito uporabi za zunanjo postavitev. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. REALITY REALITY DOUBLE in EX ROUND so bili razvi
posebej za dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (32-103 inch). Opcijsko je možno poveza dva velika zaslona tako, da je na eni strani zaslon za predvajanje vsebin, npr. oglasov, na drugi strani pa interakvni zaslon. Vsi modeli se monrajo na način, da se v tla vgradi posebna ﬁksirna plošča.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

interakvnost z dimenzijo

interakvnost z dimenzijo

Višina in širina v mm: 1900 x 600
Maksimalna globina v mm: 460
Teža: cca. 80kg

odpornost in design
Višina in širina v mm: 2200 x 1600
Maksimalna globina v mm: 1100
Teža: cca. 150kg

Višina in širina v mm: 2150 x 800
Maksimalna globina v mm: 500
Teža: cca. 100kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch)

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

obojestranski zaslon

Ykiosk programska oprema

YdSignage programska oprema

zaščita zaslona

MDF (pločevina)

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vse modele j možno z dodatno zaščito uporabi za notranjo ali zunanjo postavitev. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. TURIN 32, TURIN 42 in PLASM VTR so bili
razvi za dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (32-103 inch). Opcijsko je možno poveza dva velika zaslona tako, da je na eni strani zaslon za predvajanje vsebin, npr. oglasov,
na drugi strani pa interakvni zaslon. Vsi modeli se monrajo na način, da se v tla vgradi posebna ﬁksirna plošča.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco ter
WIN 7 starter operacijski sistem.

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

interakvnost z dimenzijo
Višina in širina v mm: 1850 x 700
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 100kg

interakvnost z dimenzijo

interakvnost z dimenzijo

Višina in širina v mm: 1900 x 850
Maksimalna globina v mm: 450
Teža: cca. 80kg

Višina in širina v mm: 1700 x 600
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 60kg

različne velikos zaslonov (32 – 103 inch)

klimatska naprava

nerjaveče jeklo

obojestranski zaslon

Ykiosk programska oprema

YdSignage programska oprema

zaščita zaslona

MDF (pločevina)

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

Vse modele j možno z dodatno zaščito uporabi za notranjo ali zunanjo postavitev. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. STYLO, WING S in SPIN so bili razvi za
dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (17-103 inch). Opcijsko je možno poveza dva velika zaslona tako, da je na eni strani zaslon za predvajanje vsebin, npr. oglasov, na
drugi strani pa interakvni zaslon. Vsi modeli se monrajo na način, da se v tla vgradi posebna ﬁksirna plošča.
Ob monitorju sta dva zvočnika. Kiosk ima dva neodvisna sistema prezačevanja, enega za zaslon in drugega za PC.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco
ter WIN 7 starter operacijski sistem.

(na voljo pa so tudi še duge možnosti)

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771

fax.: +386 (0)5 3305 495

interakvni vodič

trpežen zunanji zaslon

Višina in širina v mm: 1900 x 650
Maksimalna globina v mm: 1060/630
Teža: cca. 80kg

trpežen zunanji zaslon

Višina in širina v mm: 2100 x 650
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 120kg

Višina in širina v mm: 2100 x 630
Maksimalna globina v mm: 250
Teža: cca. 120kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

TIP

zunanji

barvano jeklo

OPCIJE

notranji

MATERIALI

LOTUS je bil razvit posebej za zunanje info in oglaševalske točke ob nakupovalnih središčih, vstopih v industrijske cone ali na območja velikih podjej. Kiosk je zasnovan tako, da ga je
možno opremi vsaj z dvema zaslonoma in tako doseči maksimalen izkoristek info oziroma oglaševalske točke.
EXTOR modela pa služita tako za namestev informavnih vsebin, kot tudi za oglaševanje. Zgornji del kioska je tako možno opremi z dodatno osvetljeno reklamo, ki je nameščena pod
stekleno ali akrilno ploščo tako, da jo je možno enostavno zamenja.

fax.: +386 (0)5 3305 495

oglaševanje in interakvnost

oglaševanje in interakvnost

Višina in širina v mm: 2000 x 1200
Maksimalna globina v mm: 600
Teža: cca. 100kg

oglaševanje in interakvnost

Višina in širina v mm: 2000 x 800
Maksimalna globina v mm: 200
Teža: cca. 120kg

Višina in širina v mm: 2300 x 600
Maksimalna globina v mm: 150
Teža: cca. 140kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Vsi trije modeli so prosto stoječi kioski za uporabo v notranjih prostorih. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. IMPACT, IMPACT V in AZTECA so bili razvi posebej za
dinamično oglaševanje in podpirajo velike zaslone (17-103 inch). V standardni različici kioska je spodaj nameščen na dok občutljiv zaslon.
Monitor ima ob strani dva zvočnika.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco
ter WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

oglaševanje in interakvnost

interakvna kocka za otroke

Višina in širina v mm: 2100/1100 x 1600
Maksimalna globina v mm: 900
Teža: cca. 150kg

interakvna miza prihodnos

Višina in širina v mm: 400 x 600
Maksimalna globina v mm: 600
Teža: cca. 10kg

Višina in širina v mm: 830 x 900
Maksimalna globina v mm: 600
Teža: cca. 80kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev

tel.: +386 (0)5 3305 771

DIMENZIJE

barvano jeklo

OPCIJE

TIP

notranji

MATERIALI

Vsi trije modeli so prosto stoječi kioski za uporabo v notranjih prostorih. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv. DUPLEX je bil razvit za dinamično oglaševanje in
podpira velike zaslone (17-103 inch). V standardni različici kioska je spodaj nameščen na dok občutljiv zaslon.
SQUARE K model ima na dok občutljivo ploščo, zaradi oblike je njegova raba možna tako za umetniške razstave kot za otrokom namenjene vsebine. Names se ga lahko v šole,
restavracije, trgovske centre, povsod, kjer je pomembno, da je vsebina prikazana z veliko slikami in je potrebno te slike pomanjševa, premika, povečeva. Dodatno funkcionalnost ima
ta model zaradi USB dostopa, preko katerega je možno dostopa do dodatnih datotek ali jih kopira.
SYGNUS je zasnovan posebej za podporo vsem sodobnim tehnologijam, ki so trenutno na voljo na trgu. Odličen 42 inch mul-touch na dok občutljiv zaslon deluje kot virtualna miza.

fax.: +386 (0)5 3305 495

interakvna miza prihodnos

interakvna miza prihodnos

Višina in širina v mm: 750 x 1200
Maksimalna globina v mm: 600
Teža: cca. 80kg

interakvna miza prihodnos

Višina in širina v mm: 830 x 1300
Maksimalna globina v mm: 800
Teža: cca. 80kg

Višina in širina v mm: 830 x 1300
Maksimalna globina v mm: 830
Teža: cca. 80kg

spletna kamera

nerjaveče jeklo
MDF (pločevina)

validator kovancev

termični skalnik

pkovnica z zaščito pro
vandalizmu
čitalec črtne kode

čitalec karc

telefonska slušalka

Ykiosk programska oprema

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

validator bankovcev
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Vsi trije modeli so prosto stoječi kioski za uporabo v notranjih prostorih. Vsi modeli imajo možnost barvanja v eno izmed RAL barv.
MODULU, TABLE STYRIA IN TABLE STYRIA L SO zasnovanI posebej za podporo vsem sodobnim tehnologijam, ki so trenutno na voljo na trgu. Odličen 42 inch mul-touch na dok
občutljiv zaslon deluje kot virtualna miza. Na njej je možno prikazova slike, jih poveča, pomanjša, premika. Vsebine je možno predvaja iz USB ključka, kopira datoteke itd. Na njej
je možno izvaja odlične predstavitve. Monitor ima ob strani dva zvočnika.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco
ter WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

multouch power

multouch miza prihodnos
Višina in širina v mm: 1500 x 1300
Maksimalna globina v mm: 700
Teža: cca. 80kg

na dok občutljiv zaslon s projekcijo

Višina in širina v mm: 520 x 830
Maksimalna globina v mm: 40
Teža: cca. 10kg

Višina in širina v mm: 1500 x 1300
Maksimalna globina v mm: 700
Teža: cca. 80kg
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SIGMA SHOWGLASS model je bil razvit za uporabno v notranjih prostorih in ga je možno integrira s projekcijo od zadaj in na dok občutljivo folijo.
STRONG in SENSES sta zasnovana za podporo novim tehnologijam na trgu. Odličen 32 inch mul-touch na dok občutljiv zaslon deluje kot virtualna miza. Na njej je možno prikazova
slike, jih poveča, pomanjša, premika. Vsebine je možno predvaja iz USB ključka, kopira datoteke itd. Na njej je možno izvaja odlične predstavitve. Monitor ima ob strani dva
zvočnika. SENSES je možno names tudi na steno.
Vsi kioski imajo 2 ločena prezračevalna sistema, enega za hlajenje monitorja, drugega za hlajenje PC enote.
Osnovna različica kioska je opremljena s PC-jem, ki ga poganja procesor Atom in vključuje 160 Gb, 1Gb RAM (zunanjega pomnilnika), 128 Mb graﬁčno karco, 10/100 ethernet karco
ter WIN 7 starter operacijski sistem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

na dok občutljiv zaslon s projekcijo

na dok občutljiv zaslon s projekcijo

Višina in širina v mm: 1500 x 1300
Maksimalna globina v mm: 700
Teža: cca. 80kg

na dok občutljiv zaslon s projekcijo

Višina in širina v mm: 1500 x 1300
Maksimalna globina v mm: 80
Teža: cca. 10kg

Višina in širina v mm: 1500 x 1300
Maksimalna globina v mm: 700
Teža: cca. 80kg

površina za prikaz do 108 inch

interakvnost/ na dok občutljiv zaslon

nerjaveče jeklo

Ykiosk programska oprema
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Modeli SHOWGLASS so bili razvi za uporabno v notranjih prostorih in jih je možno integrira s projekcijo od zadaj in na dok občutljivo folijo. Zasnovani so bili kot inovaven sistem za
oglaševanje, ki prejema podobo preko video projekcije. SHOWGLASS ima strukturo iz akrila, z osvetlitvijo spredaj za oglaševanje ali namestev logopa. Sistem SHOWGLASS je veliko
več kot zgolj preprosta projekcija slik, video vsebin ali spletnih strani. S tem, ko na površino, na katero se projecira, namesmo na dok občutljivo folijo je možno ta SHOWGLASS kiosk
spremeni v interakvni kiosk velikih dimenzij, kar je nemogoče doseči z LCD ali na dok občutljivimi zasloni. Velikost podobe varira, odvisna je od kvalitete posnetka in razdalje na
katero je projektor nameščen. SHOWGLASS mora bi opremljen s PC-jem in video projektorjem.

fax.: +386 (0)5 3305 495

Programska oprema za brskalnik YKIOSK
varnostna školjka nadzor časa navigacijski ﬁltri

Kaj je programska oprema YKIOSK?
Da bi lahko zagotovili ustrezno funkcionalnost mulmedijskih kioskov, ki so postavljeni na javnih točkah smo zasnovali posebno programsko opremo, ki je še posebej
primerna za točke množičnega dostopa do interneta kot so cyber kavarne, šole in
druga mesta z javnim dostopom do interneta.
Z namenom zagotovitve visoke stopnje varnos pri navigiranju oziroma preprečitve
neželenega dostopa do računalnika, ki je del mulmedijskega kioska ima programska oprema YKIOSK vrsto dodatnih nastavitev.
Internet brskalnik, ki je sicer široko uporabljan pri mulmedijskih kioskih, je zaščiten
to da lahko stranke pregledujejo samo spletna mesta, ki so bila v naprej določena.
S to programsko opremo se nadzira tudi druge funkcionalnos kioska kot je na
primer plačljivi dostop, torej validator kovancev.
Novejše verzije YKIOSK programske opreme imajo možnost upravljanja preko oddaljenega dostopa. To pomeni, da lahko dostopate in nadzirate kiosk oziroma PC
preko inteneta ne glede na to, kje se nahajate.
YKIOSK je zato odlična izbira za upravljanje vseh javno dostopnih točk v internet.

www.pointkiosk.si

mail: info@pointkiosk.si

tel.: +386 (0)5 3305 771
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YBLUE- Bluetooth oglaševanje
Inovavev način ciljanega markenga

Kaj je programska oprema YBLUE?
YBLUE je nova generacija ciljnanega markenga preko bluetootha. S to majhno in
preprosto napravo lahko oglašujete podjetje, znamko ali storitev kot si niste nikoli
predstavljali.
Kako deluje?
Študije izkazujejo, da ima 80% ljudi z mobilnimi apara na teh napravah akvirano
funkcijo bluetooth ves čas, z namenom sprejemanja sporočil ali datotek. Zato je bil
razvit sistem oglaševanja, ki izkorišča funkcijo bluetooth za pošiljanje sporočila. Program YBLUE preprosto čaka, da se v bližino - krog 100 m približa potencialna stranka
in pošlje programirano reklamo, podobo, video, igrico ali samo poslovno vizitko.
Pa ta sistem zares deluje?
Naprava deluje odlično, saj poveča doseg vaših informacij. Sporočila je možno zasnova tako, da se del sporočila stranki posreduje preko telefona, del preko zaslona, pri
čemer se izzove strankino radovednost in izkoris partnerstvo med mobilno napravo
in kioskom.
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