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Lauko
informacinis
terminalas
ML 560E
Naudoti lauke skirtas interaktyvus savitarnos informacijos
terminalas su 19 colių įstrižainės jutikliniu ekranu. Šį modelį,
kaip mokėjimo terminalą, 24 valandas per parą, 7 dienas
per savaitę galima naudoti be darbuotojų priežiūros,
taip pat galima pasirinkti patį įvairiausią korpuso dizainą,
įskaitant ir tvirtinamą prie sienos bei išsiskiriantį dviejų lygių
forma.

PARINKT YS
• Nuo vandalizmo apsaugotas aliuminio korpusas su stiklo ir
nerūdijančiojo plieno elementais.
• Padidinto atsparumo jutiklinis paviršius tinkamas naudoti ten,
kur žmonių srautai ypač dideli, be to, jis perteikia itin aiškų
vaizdą, pasižymi puikia skiriamąja geba ir šviesos pralaidumu.
• Nustatomas klimato kontrolės modulis, reguliuojantis
vidaus ventiliaciją ir šildymą, priklausomai nuo drėgmės bei
temperatūros.
• Standartinio pastatomo modelio matmenys: 600 x 1 703 x
230 mm (su vienu 19 colių įstrižainės ekranu), vos 0,15 m2
pagrindo plotas.
• Paruoštas integruoti kartu su įvairiais mokėjimo ir vidinio ryšio
prietaisais.
• Speciali terminalo programinė įranga „Sitekiosk“ ir virtuali
klaviatūra.

PA P I L D O MOS PA R I N KT YS
• Skirtingų formų, pastatomas, tvirtinamas prie sienos,
su dviejų lygių ekranais.
• Daugybė pasirinkimų jūsų prekės ženklo stiliui atspindėti –
pasirenkamos spalvos, ženklinimas papildomomis detalėmis.
• Nuo vandalizmo apsaugotas jutiklinis ekranas su ryškumo jutikliu,
pritaikančiu matymo kokybę pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.
• Individualus dizainas. Galime individualų dizainą pritaikyti atskiram
terminalui, integruoti papildomus prietaisus arba priderinti terminalą
prie jūsų prekės ženklo stiliaus.
• Papildomos belaidžio ryšio galimybės („WiFi“, 4G) su nuo
vandalizmo apsaugota išorine antena, kad terminalą prie interneto
galėtumėte prijungti bet kurioje vietoje.
• Terminalo programinė įranga. Viešos prieigos terminalų valdymo
ir palaikymo programinė įranga „Sitekiosk“ su virtualia ekranine
klaviatūra.
• Terminalo stebėsena. Terminalų sistemų ir skaitmeninių
informacinių ekranų nuotolinio administravimo bei palaikymo
programa „Siteremote“, veikianti debesijoje („SaaS“) arba serveryje
(licencija).
• Korpusas pritaikytas savitarnai be darbuotojų pagalbos. Jį reikia
pritvirtinti prie žemės (arba sienos), taip pat galima saugiai užrakinti
vienu raktu.
• Papildomi priedai. Prie šio modelio galima pritaisyti papildomus
priedus, pvz., skaitytuvus, mokėjimo prietaisus, spausdintuvą,
kamerą, vidinio ryšio prietaisus. Susisiekite su mumis ir nurodykite
papildomų įrenginių reikalavimus.

KODĖL VERTA RINKTIS
T ERM INALU S M L NOVATOR ?
Terminalus gaminame nuo 1999 m. Mūsų
gamybos ir produktų plėtros procesas yra
sertifikuotas ir atitinka pramonės standartų
reikalavimus. Didžiuojamės kurdami terminalus, kurie yra ir estetiški, ir funkcionalūs.
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