
Kioski multimedialne 
Nowoczesne rozwiązania w przeka-
zywaniu informacji są dzisiaj coraz 
ważniejsze i coraz chętniej wybierane 
przez firmy i organizacje, w których 
stawia się na profesjonalną obsługę 
klienta. To właśnie dzięki nowoczes-
nym kioskom multimedialnym można 
stworzyć bezobsługowy punkt in-
formacyjny, który będzie zawsze go-
towy do pracy, a co ważniejsze, będzie 
mógł być również skuteczną reklamą.

Infokioski sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie potrzebny jest 
dostęp do aktualnych informacji. Stanowią one wyposażenie urzędów, 
organizacji i firm. Oprócz tego znajdują zastosowanie w muzeach, bankach, 
hotelach, salonach samochodowych, czyli wszędzie tam, gdzie chce się 
zapewnić osobom zainteresowanym łatwy dostęp do potrzebnych im danych.

Nasze kioski multimedialne to gwarancja, że inwestują Państwo w intuicyjny 
punkt informacyjny, będący bardzo łatwy w obsłudze. Oferujemy Państwu ty-
lko sprawdzone rozwiązania, których jesteśmy autorami. Sami pracujemy nad 
konstrukcją kiosków, która jest sprawdzona niemal w każdych warunkach. Pro-
ponujemy również nowoczesną stylistykę totemu, którą możemy dostosować 
do Państwa potrzeb tak, aby była spójna z istniejącym wizerunkiem graficznym 
firmy lub instytucji. Jesteśmy producentem infokiosków, które charakteryzują się 
wysokimi parametrami technicznymi, pozwalającymi wyświetlać prezentacje w 
różnych formatach i przy wykorzystaniu różnych mediów. Nasze kioski obsługują 
media: audio, video, interaktywne prezentacje Flash, strony internetowe, gry.

Jako producent infokiosków udzielamy na nie aż 24 miesięcy gwarancji 
oraz profesjonalny serwis pogwarancyjny.
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Lotto Box
Kiosk multimedialny wykonany z myślą o loteriach marketowych.  
Totem charakteryzuje się dużą powierzchnią reklamową, a co za tym idzie dużą 
widocznością. Boki kiosku podświetlane są na dowolny kolor. 

Konstrukcja:

Materiał: akryl, aluminium, stal 
Waga: ok 50 kg 
 
Każde urządzenie wyposażone jest w czytnik kodów kreskowych oraz 
drukarkę termiczną 3”. Na totemie można nakleić dowolną grafikę, można go 
obrandować w całości.

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG 
4GB RAM,
HDD 200 GB, 
Zasilacz 90W,
Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s 
Zewnętrzne gniazdo Ethernet 
Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) 2-42 punktów dotyku.
Monitor 32” - 52”
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Gwarancja 24 miesiące

Zapytaj o cenę

tel. 693 883 795
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Zarządzanie prezentacją
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Komunikacja między urządzeniami

Każdy kiosk wyposażony jest w gniazdo Ethernet (RJ45) oraz kartę sieciową 
WiFi. Za pomocą tych kanałów możemy łączyć się bezpośrednio z routerem 
lub komputerem pełniącym funkcję serwera.
Zarządzanie prezentacją

W przypadku sieci lokalnej, do aktualizacji prezentacji używamy urządzenia, 
które ma dostęp do naszej wewnętrznej sieci. Może to być dowolny kom-
puter lub urządzenie mobilne. Administrator wpisuje odpowiedni adres 
do przeglądarki internetowej i wprowadza do panelu swój login i hasło.  
Po wprowadzeniu zmian i akceptacji zmiany zostaną wprowadzone we  wszyst-
kich kioskach podłączonych do sieci.
W przypadku sieci internetowej mamy o tyle większą wygodę, że wszelkie  
operacje, zmiany i aktualizacje mogą być wprowadzane z dowolnego urządzenia 
posiadającego przeglądarkę internetową i to w dowolnym miejscu na świecie.

Tworzymy prezentacje, które można aktualizować poprzez sieć lokalną LAN lub przez internet. W obu przypadkach instalujemy odpowiednie oprogramowanie 
zawierające panel administratorski. W przypadku sieci LAN konieczne jest zainstalowanie wirtualnego serwera do obsługi WWW. Instalacja może się odbyć na jednym  
z kilku kiosków multimedialnych lub na całkowicie zewnętrznym, odrębnym komputerze.


