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SCADA/HMI

Samoobslužné terminály a kiosky
– moderný spôsob prezentácie a informovania

Interiérové kiosky

Všestranné interiérové kiosky sa vyrábajú v rôznych vy-
hotoveniach, aby boli schopné pokryť čo najrozmanitejšie
aplikácie. Model Eagle Standard (obr. 1) je akousi vlajkovou
loďou tejto triedy kioskov. Kombinuje elegantný dizajn
a vysokú konštrukčnú kvalitu. Klasické stojanové vyhoto-
venie disponuje dostatočným priestorom na zákaznícke
úpravy a požiadavky na doplnkový hardvér, napríklad rôz-
ne čítačky kariet, polohovacie zariadenia či termotla-
čiarne. Predná strana jeho stojanu je ideálnym miestom
na umiestnenie firemného loga alebo inej grafiky. Je vhod-
ný na prezentačné či informačné účely.

Prevedenie Eagle Medium možno použiť aj ako peňažný
terminál s dotykovou LCD obrazovkou, čítačkou kariet,
termotlačiarňou na potvrdenky a zariadením na výdaj banko-
viek. Toto vyhotovenie je zabezpečené systémom viacbodo-
vého uzamykania a zodolnenou konštrukciou, čiže môže byť ponecha-
né aj bez ďalšieho zabezpečenia, no v prípade potreby sa dá rozšíriť
o rôzne detektory či monitorovacie zariadenia so správou na diaľ ku.

Za pozornosť stoja aj modely Eagle ShifTable a Eagle Shift, ktoré sú
špeciálne vyvinuté pre hendikepovaných používateľov, či už pripúta-
ných k invalidnému vozíku, alebo vysokého, resp. nízkeho vzrastu. Tie-
to kiosky sa dajú pomocou jednoduchého ovládania elektromotora
vertikálne posúvať o 50 cm, aby sa prispôsobili
na pohodlné používanie.

Samostatnou kategóriou je desktopový
kiosk Budgie (obr. 2), vhodný na väčšinu
POS aplikácií, kde môže zastúpiť regis-
tračnú pokladňu alebo objednávkový
terminál. No s menšími úpravami môže
byť použitý aj ako jukebox, herné alebo
propagačné zariadenie.

Exteriérové kiosky

Pri exteriérových kioskoch sa kladie dôraz najmä na mechanickú odol-
nosť proti poveternostným podmienkam alebo vandalom. Vnútro kios-
ku je monitorované termostatom alebo hygrostatom, ktoré v prípade
potreby ohrievajú či ventilujú vnútro, aby bola zabezpečená plynulá
a efektívna prevádzka.

Kiosk Hawk (obr. 3) je v tejto sérii dominantný a je
vhodný pre verejné informačné systémy, napríklad pre
turistické alebo mestské informačné centrá. Je vybavený
dotykovou LCD obrazovkou
a reproduktormi. Zvyšok jeho
šasi je vhodný na prezentačnú
grafiku, erb mesta alebo propa-
gačné oznamy.

Interiérové aj exteriérové kio-
sky svojou variabilitou pokrýva-
jú väčšinu bežných aplikácií, no
v špeciálnych prípadoch možno

navrhnúť jedinečný kiosk na
základe zákazníckych požia-

daviek. Takýto kiosk môže
mať nielen rôzne periférie a vy-

bavenie, ale môže byť upravený či už roz-
merovo, tvarovo, farebne alebo graficky tak,
aby spĺňal požiadavky zákazníka. Ak vás kio-
sky Power Products zaujali a chcete sa do-
zvedieť viac o modeloch a ich použití, kon-
taktujte Sofos, s. r. o. – partnera spoločnosti
Power Products pre Slovensko.
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Spoločnosť Sofos, s. r. o., sa stala partnerom spoločnosti
Power Products – výrobcu a dodávateľa rovnomenných
kioskov a samoobslužných terminálov. Pri tejto
príležitosti sme sa rozhodli stručne vám predstaviť
produkty a niektoré možnosti ich použitia.
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