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KIOSKY
Výdejna lístků QVLxx2

QDH QDP QPTV QZpatch24QWIN



Kiosek pro výdej pořadového čísla je první součást vyvolávacího 
systému, se kterou se klient setká. První dojem se přenáší nejen 
na systém, ale i na celou instituci. V první řadě je tedy požadován 
vkusný design a rovněž intuitivní a pohodlná obsluha kiosku.

Kiosek s 19”– 27” dotykovou obrazovkou nejčastěji odpovídá 
požadavkům našich zákazníků. Vizualizaci dotykové obrazovky 
přizpůsobíme dle potřeb. Nabízíme barevné varianty plastových 
doplňků, případně změnu barvy korpusu na zakázku.

Kiosek je standardně vybaven ořezem vytištěných lístků. Klient 
za lístek tedy netahá a je tak minimalizováno riziko potíží s vý-
dejem lístků.

Korpus kiosku je kovový a obrazovka je kryta tvrzeným sklem. Je 
tak zajištěna vysoká odolnost proti hrubšímu zacházení či neza-
viněnému poškození.

Technické parametry

Varianty kiosku QVL 192, QVL 222, QVL 272

Velikost obrazovky: 19” SAW 4:3, 22” a 27” SAW 16:9

Napájecí napětí: 230V AC

Proudový odběr: 800 W

Rozhraní: TCP IP

Rozměry: 615 x 1355 x 420 mm, podstava 615 x 805 x 420 mm

Krytí: IP 30

Pracovní rozsah teplot: 0°C až +40°C

Tiskárna termo tiskárna s hlášením docházejícího a konce papíru

Doporučené a volitelné příslušenství
Název kat. ozn.

Displej halový QDH

Displej přepážkový QDP

Virtuální přepážkový terminál QVPT

Název kat. ozn.

Ovládací software QWIN

Modul webového objednávání QWEB

Modul statistik QSTAT

Stisk tlačítka na displeji je doprovázen grafickým zvýraz-
něním a akustickým signálem
Jednoduchá správa obrazovek, tlačítek, včetně možnosti 
uveřejnění dalších informací, například jména obsluhujících a 
podobně, styl pozadí i tlačítek lze přizpůsobit na míru
Víceúrovňová forma zobrazování umožňuje vložení takřka 
neomezeného počtu tlačítek a zobrazení, například situační 
mapu objektu s rozmístěním pracovišť
Automatické barevné odlišení tlačítek s činnostmi, které 
nejsou aktuálně v provozu
Možnost rozšíření o nadstavbové moduly webového objed-
návání, statistik, monitoringu
Systém lze provozovat v cloudovém řešení
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Výdejna lístků QVLxx2


