INTERNET KIOSK
Tanıtım Dosyası

Đnteraktif teknoloji heryerde!
Bu günün interaktif dünyasında, herşey müşterilerinizin ilk izlenimleriyle ve
onlarla bire bir ilişki kurmakla belirleniyor.
Telekomünikasyon ve e-ticaret sektörlerindeki öngörülemez teknolojik gelişmeler
beraberinde, bireylerin kamusal alanlardan etkin olarak bilgilere ulaşımı presibine
dayalı ekonomik satış ve pazarlama stratejilerini oluşturmuştur.
Đnteraktif (etkileşimli) iletişimin en çağdaş yollarından biri olan dokunmatik
ekranlı kiosklar, son derece kolay ve basit kullanımları sayesinde günümüzde
gittikçe artan oranda ve alanda yaygınlaşmaktadır.
Kullanıcıya işitsel ve görsel olarak hitap eden dokunmatik ekranlar ve kioskların
en önemli avantajı bilgisayar teknolojisine aşina olmayan kişilerin bile rahatlıkla
kullanabilmesidir.
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Neden Kiosk?

Gözalıcı birer bağlantı ve haberleşme noktası olan kioskların kullanım amacı,
etkileşimli sanal ortamda bireylerin ürünlere, hizmetlere ve bilgilere kamusal
alanlardan 7 gün 24 saat hızlı ve etkin ulaşımını sağlayacak bütünleşik bir çözüm
yaratmaktır.



Kiosklar bir ürün ya da hizmetin kamusal erişim
noktalarında pazarlama gücünü
artırmaktadırlar.



Kiosklar çok etkin bir yatırım geri dönüş oranı
sağlamaktadır.



Kiosklar en gerekli noktalarda doğru bilgilere
erişimi sağlar.



Kiosklar kullanıcılara etkin ve yakın bir
kullanım olanağı sunar.



Kiosklar ideal internet araçlarıdır.
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Kiosk Uygulamaları

Estetik tasarım ve ergonomik yapının ideal birleşimi, kiosklarımızın geniş bir pazar
ağında kullanılmasını ve kullanıldığı tüm alanlarda etkin ve ekonomik bir çözüm
yaratmasını sağlar.
Bu çözüm sadece uygun fiyat ve teslim hizmetini değil, aynı zamanda uzun vadeli
satış sonrası destek sürecini de kapsamaktadır.
Kiosk ürünleri şu uygulamalarda kullanılmaktadır:



Đnteraktif ürün pazarlama



Müşteri tatmini programları



Bilet kesme ve e-ticaret



Eğlence ve oyun



Web site ve internet erişimi



Đnsan kaynakları ve eğitim



On-line bankacılık hizmetleri



Kamusal internet erişimi



Alternatif bankacılık



On-line hareketler



Bilet satışı, poliçe kesimi



Ürün ve hizmet tanıtımları



Bilgi görüntüleme



Şehir ve bina rehberleri



Turist enformasyon



Promosyon, kredi izleme



Diğer kart bazlı hizmetler
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Kiosk Pazarı

Büyüyen Pazar
Uluslararası Kiosk pazarının 2005 yılına
kadar yıllık ortalama %40 oranında
büyüyeceği öngörülmektedir.
Kioskların tüm Dünya pazarlarında
yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden
biri tüketicilerin internet kullanım ve
algılama bilinçlerinin hızla gelişmekte
olmasıdır.
Ayrıca Kioskların self-servis özelliği müşteri
sadakati ve memnuniyeti anlamında hem
uygulayıcılar hem de kullanıcılar için iki
taraflı bir kazanç sağlamaktadır.

Kiosk Pazar Profili
Kiosk pazarı genelde yatay bir pazar olarak tanımlanmaktadır. Yatay pazarlar ise
ürün odaklı uzmanlıklar gerektirmektedirler.
Panel Elektro A.S. geniş Ar&Ge kadrosuyla
Kiosk’ların mekanik, elektronik ve yazılım
araştırma ve geliştirme çalışmalarını başarıyla
oluşturmuş
ve
ürün
uzmanlığını
dünya
standartlarına ulaştırmıştır.
Kioskların yanısıra endüstriyel ve tüketici
pazarlarında Panel Elektro müşterilerine şu
hizmetleri de sunmaktadır:
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Ar&Ge danışmanlık, tasarım ve üretim



Özel tasarım danışmanlık



Prototip üretimi



Mühendislik



Proje danışmanlığı
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Kiosk Kabini

Panel Elektro 20 yıllık endüstriyel tasarım
tecrübesi ile kiosk kabinleri konusunda
Pazar
standartlarını
belirler
hale
gelmiştir.


Ergonomik ve estetik tasarım



Mimari taleplere uyum



Serbest dikili tip yapı



Müşteri ve ihtiyaç esaslı çözümler



Farklı konfigürasyon olanakları



Çeşitli uygulamalar için farklı işlevsel
tasarım ve aksesuarlar

Tasarım
grubumuz
sizinle
birlikte
çalışacak ve fikirlerinizi göz alıcı, işlevsel,
güvenilir ve kamusal kullanıma uygun bir
kiosk geliştirmek için yönlendireceklerdir.
Firmamız geniş Ar&Ge, mühendislik ve
uygulama tecrübeleri doğrultusunda, kiosk
kabinlerinin
endüstriyel
tasarımında
dokunmatik
endüstrisinin
son
teknolojilerini de kullanarak müşterilerinin
güncel ihtiyaçlarını ve iş hedeflerini
karşılamaya yönelik iki ayrı stratejide
hareket etmektedir.
Standart kiosklarımızın yanı sıra müşteri
odaklı özel kabin tasarımlarımız etkin
olarak
müşterilerimize
sunduğumuz
çözümler arasında yer almaktadır. Renk
alternatifleri ise Pantone ya da RAL renk
kodlarında çok geniş bir yelpazeden
uygulanabilmektedir.
Kiosklarımız
uluslararası
koruma
standartlarında asgari IP 44 fiziksel
koruma sınıfında su, rutubet ve her türlü
mekanik darbelere son derece dayanıklı
ST 304 paslanmaz ya da DKP çelikten
üretilmektedir.
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Tasarım Özellikleri

Serbest dikili tip veya duvara monte yapısıyla tüm mimari taleplere uyumlu olarak
tasarlanan kiosklar, farklı uygulamalar için çok çeşitli işlevsel aksesuar opsiyonları
ile de desteklenmektedir.
Müşteri esaslı çözümlerimiz sayesinde yan kapakların ve Kiosk’un monitör
çerçevesi, kart okuyucu çerçevesi gibi diğer hareketli parçalarının renkleri RAL
standartlarında değiştilebilmekte ve müşterilerimizin kurumsal kimliklerini
yansıtacak şekilde tasarlanabilmektedir.
Arka kapaklarda ihtiyaca uygun olarak tasarlanan kilitli ve anahtarlı bölümler DKP
sactan imal edilemekte ve Elektrostatik toz boya ile yüksek üretim
standartlarımıza uygun şekilde boyanmaktadır.
Dahili bağlantı elemanları ise korozyona ve paslanmaya mukavim Aluzinc sac
kullanılarak üretilmekte ve özenle monte edilmektedir.
Ürünler ulusal enerji standartlarında 220 V / 50 Hz çalışma koşullarına uygun
olarak üretilmektedir. Kiosk uygulaması üzerinde kullanılan tüm işlevsel
aksesuarlar da bu koşulları desteleyecek şekilde seçilmiş, tasarlamış ve
üretilmiştir.
Kioskların ideal çalışma ortam sıcaklıkları 10 – 40 derece arasında bulunmaktadır.
Kiosklar üzerinde yaptığımız testler sonucunda sıcaklık eğrisinde ortam
sıcaklığından 1,7 derece fark olduğu belirlenmiştir.
Kiosklarımız standart kullanım şartları haricinde darbe ve diğer zarar verici
etkenlere maruz kalmadığı sürece 1 yıl boyunca garantimiz altındadır.

POD
Masaüstü Tip
Kiosklar
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Kabin Ölçüleri

Tasarımı tamamen tarafımızdan geliştirilmiş ve tescil edilmiş olan standart kiosk
kabinleri uluslararası güvenlik normlarına uygun olarak ve sektörde standart
olarak kabul edilen sistem konfigürasyonu, bakış açısı, oturma ayağı boyutları,
monitör boyutları gibi parametreler dahilinde geliştirilmiştir.
Uluslararası normlara uygunluğun yanı sıra kiosk kabinlerimizin tasarımında ulusal
fiziksel özellikler de dikkate alınmış, ve ölçülendirmelerde her iki yapının ideal bir
birleşimi kullanılarak geliştirilmiş olan tasarım mükemmelleştirilmiştir. Bu yapı
dahilinde kabin yüksekliği, monitör yüksekliği, aksesuar yerleşimleri gibi ortalama
ulusal fiziksel özelliklere bağlı kriterler bulunmaktadır.
Standart kiosklarımızın boyutları ve temel aksesuarların yerleşim noktaları
aşağıdaki çizimde belirtilmiştir. Müşteriye özel tasarlanan kiosk kabinlerinde de
estetik ve kurumsal imaj faktörlerinin yanı sıra bahsi geçen endüstriyel
standartlara uygunluk son derece önem taşımaktadır.
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Standart Kiosklar

Müşterilerimize sunduğumuz farklı standart kiosk tasarımlarımız sayesinde,
dünyanın en ince ve en fonksiyonel kiosk tasarımlarından birini müşterilerimizin
hizmetine sunmanın yanı sıra acil bir kiosk ihtiyacında kaliteden, tercih
seçeneklerinden ve fiyat/performans oranından ödün vermeden çözümler
sunmaktayız.
Estetik tasarım ve ergonomik yapının ideal birleşimi, standart kiosklarımızın geniş
bir pazar ağında kullanılmasını ve kullanıldığı tüm alanlarda etkin ve ekonomik bir
çözüm yaratmasını sağlamaktadır.
Bu çözüm sadece uygun fiyat ve teslim hizmetini değil, aynı zamanda uzun vadeli
satış sonrası destek sürecini de kapsamaktadır.
Standart kiosklar serbest dikili tip yada duvara monte edilebilen değişik seçenek
yapılarıyla tüm mimari taleplere uyumlu olarak tasarlanmış olup, farklı
uygulamalar için çok çeşitli işlevsel aksesuar opsiyonları ile de desteklenmektedir.

FORTIUS
Duvar Tipi
Kiosklar

ALTIUS

CITIUS

Serbest Dikili Tip
Kiosklar

Giydirme
Standart Kiosklar

Özel Kiosk Tasarımları
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Müşterilerimizin kurumsal imaj ihtiyaçları, marka yönetimi gereksinimleri, çevre
ve hizmet politikaları, güvenlik ihtiyaçları ve gelecekte geliştirilebilecek müşteri
odaklı özel çözüm talepleri son derece değişken olabilmektedir.
Özel tasarım kiosk kabinlerinin gerekleri ne olursa olsun, deneyimli tasarım ve
proje mühendislerimiz müşterilerimizin kavramsal fikirlerini yaratıcı ve etkin kiosk
tasarımlarına dönüştürmekte yol gösterici olmaktadır.
Dünya standartlarında tasarım merkezimiz ve tasarım mühendislerimiz öngörülen
kavramsal şekli işlevsel kullanımla birleştirmekte ve müşterilerine talepleri
doğrultusunda gelişecek özel uygulamaları hayat geçirmek için dünya endüstri
standartlarında göz alıcı, işlevsel, güvenilir ve kamusal kullanıma uygun kiosk
tasarımları geliştirmekte uzmanlaşmışlardır.
Kavram geliştirmekten, detay mühendisliğe ve dökümantasyona kadar, tasarım
ve proje mühendislerimiz müşterilerimizin kiosk programını yönlendirerek, şekil,
renk, zamanlama ve pazar kabulu konularında geniş bir hizmet sunmaktadırlar.

ISP Kiosk Uygulaması

Banka Kiosk
Uygulaması
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Kioskların Korunması
Hızla gelişen teknolojik ilerlemeler ve halihazırda kullanılan ürünlerin doğal
gelişimleri sonucunda kiosk tasarımımız zaman içerisinde doğabilecek tüm
değişiklik ve gelişme taleplerine uygun olarak tasarlanmıştır.
Böylece kiosk kabinlerimiz, çeşitli ürünlerinin günün gereksinimlerine göre
geliştirilmesine ve yeni teknolojilerin sisteme entegre edilmesine olanak
tanımaktadır.
Kioskların fiziksel güvenlik standartlarını yükseltmek ancak üzerinde kullanılan
tüm ekipmanların ve çevre birimlerinin tam güvenliklerini sağlamakla
mümkündür.
IP 42 fiziksel koruma sınıfında su, rutubet ve her türlü mekanik darbelere son
derece dayanıklı ST 304 paslanmaz ya da DKP çelikten üretilen standart
kiosklarımız da bu temel prensiple tasarlanmıştır.
Kioskun iç konstrüksiyon yapısı smart kart okuyucu, kamera, barkod okuyucu,
telefon gibi çevre birimler doğrudan eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak
bu ürünlerin sonradan ilave edilmesi durumunda kioskların dış kabinleri üzerinde
bir çalışma yapılmasının güvenlik, teknik ve estetik açılardan önemli sakıncalar
teşkil etme ihtimali ortadadır.
Buna karşın, sonradan ilave edilmesi düşünülen çevre birimlerin prototip
aşamasında kesinleştirilmesi durumunda, kioskların üretim aşamasında dış kabin
üzerinde yuvaları açılabilir ve uygun kapaklarla kapatılarak sorunsuz şekilde
tasarlanabilir.
Bu çalışma çevre birimlerin ürün maliyetleri dışında sisteme sonradan eklenme
maliyetlerini ortadan kaldıracak ve kioskların fiziksel güvenlik seviyelerinden ödün
vermeden uygun çözümü yaratmak için esas teşkil edecektir.
Genişleme ve Çeşitli Sistemlerin Entegrasyonu
Đç konstrüksiyon yapısı farklı çevre birimlerin doğrudan eklenebileceği şekilde
tasarlanmış olan kiosklara ilave edilmesi düşünülen çevre birimlerin prototip
aşamasında kesinleştirilmesi durumunda, tasarım aşamasında yapılacak
çalışmalarla dış kabin üzerinde yuvaları açılabilir ve uygun kapaklarla kapatılarak
sorunsuz şekilde tasarlanabilir.
Bu çalışmalar çevre birimlerin ürün maliyetleri dışında sisteme sonradan eklenme
maliyetlerini ortadan kaldıracak ve kioskların fiziksel güvenlik seviyelerinden ödün
vermeden uygun çözümü yaratmak için esas teşkil edecektir. Buna karşın,
sonradan bu ürünlerin sonradan ilave edilmesi durumunda kioskların dış kabinleri
üzerinde bir çalışma yapılmasının güvenlik, teknik ve estetik açılardan önemli
sakıncalar teşkil etme ihtimali ortadadır.
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Kiosk Komponentleri
Kamusal alanlarda temel bilgisayar ve internet bilgisine haiz olmayan kullanıcılara
hitap etmek amacıyla, tüm kiosk uygulaması ve üzerinde kullanılan aksesuarlar,
kullanıcılara özel bir eğitim gereksinimi yaratmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kiosk uygulaması üzerinde kullanılan tüm işlevsel aksesuarlar ulusal enerji
standartlarında 220 V/50 Hz çalışma koşullarına uygun şekilde seçilmiş,
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Kiosklarımızda kullanılan çevre birimler ve aksesuarlar, uluslararası geçerliliği
olan, konularında uzmanlaşmış ve pazarda gerek teknoloji gerekse de rekabet
anlamında çok güçlü yerleri olan yurtdışı ve yurtiçi stratejik tedarikçilerimizden
temin edilmektedir.
Pazar lideri olarak da adlandırabileceğimiz bu firmaların ürünleri, yedek parçaları,
sarf malzemeleri yurtdışı ve yurtiçi pazarlardan kolaylıkla temin edilebilmekte ve
bu firmaların standartlarında üretilmiş olan başka firmaların eşdeğerli malzemeleri
de güvenle kullanılabilmektedir.

Opsiyonel Komponent ve Aksesuarlar
Komponent

Kod

Açıklama

MCR

Manyetik Kart Okuyucu

SCR

Smart Kart Okuyucu

HCR

Hibrid Kart Okuyucu (Smart & Manyetik)

TPR

Termal Printer

DPR

Dot Matrix Printer

Telefon

THS

Telefon Seti (Ahize,Beşik,Telefon kartı)

Modem

MDM

Fast Connect Modem

Barkod Okuyucu

BCR

Omnidirectional endüstriyel lazer okuyucu

RF Okuyucu

RFR

Radyo frekans proximity okuyucu

Kamera

WCM

Dijital kamera

KBM

Membran Fiziksel Klavye

KBI

Endüstriyel Fiziksel Klavye

KBT

Fiziksel Klavye ve Track Ball

IRS

Kızılötesi hareket algılayıcı sensörler

BMF

Parmakizi okuyucu

BMR

Retina tarayıcı

BMV

Ses tarayıcı

Kart Okuyucu

Yazıcı

Klavye & Track
Ball
Hareket Sensörü
Biyometrik
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Kiosk Donanım

Asgari Bilgisayar Mimarisi
Sistem Mimarisi

Socket 370, 66/100/133MHz FSB

BIOS

Award 4MB Flash BIOS, ACPI , DMI 2.0,Pnp 1.0, PC99

Chipset

Intel® Pentium® IV 1700MHz
Intel® Celeron™ 1300MHz
66/100/133MHz FSB
Intel® i815E

Mikro Đşlemci

Intel® Pentium® III 500-1000MHz
Intel® Celeron™ 550-900MHz
66/100/133MHz FSB

Sistem Belleği

2 x 168-pin DIMM slotu, PC-100/133
Max 512MB SDRAM

Depolama Arabirimi

Ultra DMA 33/66/100 IDE port

Depolama Seçenekleri

10/15/20/30GB IDE HDD seçenekleri

Genişleme Yuvaları

1 x AGP Slot (x4 AGP)
3 x PCI slotu

Görüntü Adaptörü

Yerleşik Intel® i815E grafik birimi
24-bit DVMT (Dynamic Video Memory Technology),
230MHz RAMDAC, HWMotion Compensation Engine,
4MB AIMM Video Cache opsiyonu

Ses Adaptörü

Yerleşik Sound Blaster uyumlu ses birimi
AD Inc. AD1885 16bit Stereo Sound Chip

LAN Adaptörü

Yerleşik Intel 8255x 10/100MB/s Ethernet

Onaylı Đşletim
Sistemleri

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Sistem Koruma ve
Yönetimi

Intel® WakeOnLAN uyumlu
Suspend to Hard Disk, Suspend to RAM
özelliği Mikroişlemci voltaj ve ısı kontrol sistemi,
Soğutucu kontrol sistemi
Boot Sector Virüs Uyarısı

Sertifikalar

ISO 9001, ISO 9002, AQAP-4,BS-7750,
ISO 14000,FCC Class B, CE, EMI Regulation

Haberleşme Portları

1
2
5
1
1
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adet
adet
adet
adet
adet

Paralel port
USB port
Seri port (RS 232)
Seri port (RS 232 / RS 485)
10/100 NIC
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LCD Monitör
Kiosklarda kullanılacak olan
monitördür.

ekran

15.1” aktif matris TFT özelliğinde bir

LCD Monitör Özellikleri
Teknoloji

Active Matrix TFT

Ebat

15.1”

Renk Derinliği

16.7M

Parlaklık (dokunmatik ekran ile)

250 Cd/m 2

Kontrast Oranı

300:1

Tavsiye Edilen Çözünürlük

1024 x 768

Desteklenen Çözünürlük

640x480, 800x600, 1024x 768

Ekran Üzerindeki Ayarlar

Faz, saat, pozisyon, ölçü,

Görüş Açısı

Dikey: 60/60 - Yatay: 45/55

Kablo Konnektörü

15-pin D-sub

Monitor Kontrol Tipi

Mikroişlemci OSD

Ortalama Çalışma Zamanı

Aydınlatma ışığı dahil hatasız 25,000 saat

Çalışma Sıcaklığı

0º - 40º C Rutubet: 90% / 35º C

Çalışma gerilimi

AC 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Güç tüketimi

<17W, normal ; 36W,max.

Desteklediği Standartlar

UL, CSA, CE,TUV-GS, FCC-B,
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Dokunmatik Ekran
Dokunmatik ekran standart olarak Microtouch ClearTek 3000
dokunmatik sensör teknolojisi ya da eşdeğeri olarak kullanılmaktadır.

kapasitif

Dokunmatik özelliği yüksek dayanıklılık talebi halinde opsiyonel olarak kapasitif
ToughTouch ya da ThruGlass modelleri de önerilebilir.
Ayrıca, kullanıcıların gerçekleştirmekte oldukları işlemlerin başkaları tarafından
izlenmesini engellemek için SecureGlass modelide seçenekler arasında
değerlendirilebilir.

Dokunmatik Ekran Özellikleri
Teknoloji

Kapasitif

Doğruluk

Aktif alanda ±1% daha az hata

Dokunmatik Sensör
Çözünürlüğü

Kalibre edilen alanda 1024 x 1024 nokta

Optik Özellikler
Optik netlik

550 nm ışıkta 85%’den fazla

Optik tabaka

Çizilmelere karşı koruyucu cam kaplama

Mekanik Özellikler
Ilk Dokunma Hızı

8-15ms

Dokunma Süresi

3ms den az

Değişme Hızı

19.2K baud’da 200 dokunuştan fazla

Dinamik Alan

±2% pozisyonel değişim

Yapı

2 cam tabakanın arasında şeffaf iletken
kaplama, çerçeve baskı elektrodlar

Kalınlık

0.125" (±0.01") / 3.18mm (±.25mm)
standard.

Yüzey Dayanıklılığı

Mohs endeksinde 6’dan düşük herhangi sivri
bir cisimle çizilemez

Aşınma Testleri

MIL-C-675C

Güç Dayanıklılığı

10,500 gram, 10 mikron yarıçaplı tungsten
karbid ile MicroScratch testinde 1,8 newton

Dokunma Ömrü

>150 milyon dokunuş

Antibakteriyel Koruma

Dokunma ile geçen bakteri ve
mikroorganizmalara karşı güvenli

Yüzey Koruma

Toz, kir, yağ, duman gibi etkenlerden zarar
görmez

Çalışma Sıcaklığı

-15°C ‘den 70°C’ye kadar

Standart

NEMA
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MCC – Çoklu Kontrol Kartı
Kiosk ürünlerinin kamusal alanlarda 7 gün 24 saat çalışabilen ve her tip
kullanıcıya hitap eden ürünler olmaları nedeniyle, tüm sistemlerin uzaktan kontrol
edilmesi ve self-maintenance özelliklerinin bulunması hayati önem taşımaktadır.
Bu nedenlerle kiosk ürünlerimiz üzerinde tüm bilgi alışverişini ve kendiliğinden
bakım olanaklarını üzerinde taşıyan kendi tasarımımız olan Çoklu Kontrol Kartı
(MCC) standart olarak sunulmaktadır. Bu kartın temel özellikleri şunlardır:

MCC – Çoklu Kontrol Kartı
Watch-DogTimer

Kiosk sisteminin herhangi bir nedenle kilitlenip kilitlenmediğini
sürekli kontrol ederek, kilitlenme durumunda kiosku otomatik olarak
kapatıp açar.

IR Yaklaşım
Sensörü

Kiosk'un önünde biri durduğunda ve ayrıldığında sistemi haberdar
ederek yazılım vasıtasıyla demo yazılım oynatmak, reklam
göstermek gibi farklı uygulamalar yaratma olanağı sağlar.
Sistemle kodlu olarak haberleştiği için diğer kızılötesi uygulamalarda
karşılaşılan güneş patlamaları, fluoresan yansımaları, uzaktan
kumandalarla müdahale gibi sıkça görülen önemli problemleri
engellemektedir.

Port Çoklayıcı

Kiosk ürünlerimiz uzun vadede pek çok uygulama ve aksesuarla
geliştirilmeye uygun tasarlanmış olduğu için, bu aksesuarların tüm
sistemle haberleşmelerini sağlamak genişlemeye açıklık anlamında
çok önemli bir özellik niteliği sağlamaktadır.

Termal Isı
Sensörleri

Kamusal alanlarda kullanılan kioskların self-maintenance
özelliklerinin bulunmasının önemi nedeniyle, kioskların bulundukları
çeşitli ortamlarda meydana gelebilecek kontrol dışı ısı artışlarına
müdahale etmek amacıyla geliştirilmiştir.
Kiosk’un monitor ve bilgisayar bölümlerine yerleştirilebilen bu
sensörler sayesinde iç ısının parametrik değerler üzerine çıkması
durumunda tüm sistemi korumak amacıyla kioskun enerjisini kesen
kart, ayarlanabilen bir zaman periodu sonunda tekrar sistemi açarak
hem kesintisiz bir hizmet vermekte, hem de bakım/onarım
maliyetlerini asgari seviyeye indirmektedir.

Progamlanır
Zaman Saati

Kioskların uzaktan kumandası kadar kendiliğinden kumandasını
sağlamak amacıyla öngörülen bu özellik sayesinde talep edilen
zaman dilimlerinde tüm sistemi kapatmak ve tekrar çalışır duruma
getirmekte ve enerji tasarrufu ve komple sistem koruması
anlamında ileride kullanılabilecek çok etkin faydalar sağlamaktadır.

Güç Koruma
Modülü

Ülkemizde yaşanan sık enerji kesintilerine önlem olarak tasarlanan
bu özellik sayesinde, enerjinin istenilen seviyeye gelmesine yetecek
ayarlanabilen bir zaman süreci sonunda sistemi tekrar devreye
almaya olanak sağlamaktadır.

Kiosklarımız üzerinde bulunan Çoklu Kontrol Kartı ve özel kiosk yazılımımız,
dokunmatik sensör, printer, barkod okuyucu, manyetik kart okuyucu gibi
bilgisayar ile haberleşebilen tüm çevre birimlerin arıza durumlarını uzaktan takip
edebilecek şekilde tasarlanmıştır.
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Genel Bilgiler

Cihazların Bakımı
Garanti süresi ilk kuruluş hizmetinin tamamlanması ile başlar. Uygulamayı
gerçekleştiren müşteri tarafından sağlanması gereken çeşitli koşulların
sağlanamaması nedeniyle ilk kuruluş hizmeti gerçekleştirilememişse garanti süresi
başlangıcı, teslim tarihinden 15 (onbeş) gün sonrası olarak alınır.
Bakım kapsamında yazılım sürüm değişikliği ücretsizdir. Yedek parçaların azami
sağlanma süresi 5 yıldır.
Teslimat Programı ve Kuruluş
Ürünlerin teslim süresi kesin sipariş tarihinden itibaren yaklaşık 1 (bir) aydır.
Teklif edilen sistemin kuruluşu, mesai saatleri içerisinde, kuruluşun talebi çağrısı
açılmasından sonra
bir iş günü içerisinde, şirketimizin müşteri hizmetleri
müdürlüğü mutabakatı alınarak tesbit edilen yerde gerçekleştirilecektir.
Sistemin kurulması için gereken tüm alt yapı çalışmalarının kuruluş aşamasında
müşteri tarafından sağlanması esas alınmakta olup, ihtiyaç görüldüğü takdirde bu
konu da tarafımızdan üstlenilebilmektedir.
Eğitimler ve Danışmanlık
Ürün eğitimi kolay ve kısa süreli olamakla birlikte toplam süre, eğitime katılacak
kişi sayısına göre belirlenmektedir.
Bunun yanı sıra Panel Elektro proje bazında müşterilerine Ar&Ge, Teknoloji,
Tasarım, Detay Mühendislik, Üretim, Kurulum ve Sistem Yönetimi konularında
danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
Uygulama Desteği ve Programı
Uygulama desteğinin süresi müşterilerimiz tarafından talep edilecek yazılım
konfigürasyonu ve değişikliklere göre belirlenmektedir. Yazılım destek
sorumluluğunun müşteri tarafından yürütülmesinin talep edilmesi halinde yazılım
kaynak kodları da sunulabilmektedir.
Tüketim Malzemeleri
Kiosklarımızda sarf malzeme olarak sadece termal printer kağıdı kullanılmaktadır.
Bastırılan sayfanın uzunluğu, baskı sıklığı gibi kriterlere dayanan kullanım hacmi
uygulamaya bağlı olarak değişim gösterdiği için genellenememektedir.
Kurulu Cihaz Sayısı
Kurulan kiosk sayısı ve uygulamaları çok miktarda olmakla beraber Türkiye’de
Yaklaşık 200 adet kiosk tarafımızca kurulmuş bulunmaktadır.
Sertifikalar: ISO 9001, TSE 3367, IEC 439-1, EN 60439-1
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Kiosk Referanslar
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