
VÝHODY
Jednoduché a intuitívne ovládanie,
zefektívnenie činností nielen v oblasti personalistiky,
úspora času a nákladov,
automatizácia procesov aj pre pracovníkov s obmedzeným prístupom k počítaču,
vysoká mechanická odolnosť zariadenia umožňuje inštaláciu aj do náročných podmienok,
zabezpečenie súkromného a bezpečného prístupu využitím viacerých ochranných prvkov,
modularita riešenia podľa špecifických potrieb zákazníka,
flexibilná integrácia prídavných periférií, ktoré je možné v budúcnosti ďalej rozširovať,
rýchly a profesionálny servis,
atraktívny dizajn, možnosť vlastného farebného spracovaniam,
CE certifikácia.

Kiosk je moderný informačný samoobslužný terminál špeciálne vyvinutý pre potreby
zamestnancov.

Komponenty
Kiosk Magnum spája atraktívny dizajn, variabilnú 
konštrukciu a vysokú mechanickú odolnosť. Vďaka 
hlbšej zadnej časti disponuje väčším vnútorným 
priestorom, ktorý umožňuje vsadenie rozmernejších 
periférií, ako je napríklad laserová A4 tlačiareň. 
Kotviaci systém a možnosť prachu vzdorného 
prevedenia je ideálnym variantom pre umiestnenie 
priamo vo výrobných halách. 

Modularita riešení
Kiosk funguje ako veľká modulárna stavebnica – 
môže byť jednoducho konfigurovaný podľa špecific-
kých potrieb každého zákazníka. Jednotlivé typy 
kioskov umožňujú flexibilnú integráciu prídavných 
periférií, ako napr. telefónne slúchadlo, skener, 
čítačka kariet,  alebo  tlačiareň. 

Finálna konfigurácia je navrhnutá podľa rozvinutosti 
procesov v zákazníckom prostredí a dá sa v budúc-
nosti ďalej rozširovať.

Bezpečnostné a ochranné prvky
Pre všetkých zamestnancov je zaručený 
bezpečný prístup k osobným a citlivým 
informáciám vďaka množstvu možných 
ochranných prvkov. Pre vstup do zamestna-
neckého účtu je požadované načítanie 
dochádzkovej karty a zadanie osobného 
hesla. 

Senzor fyzickej prítomnosti zaručuje auto-
matické odhlásenie v okamihu, keď používa-
teľ od zariadenia odstúpi. 

Samozrejmosťou je aj automatické odhláse-
nie pri dlhšej nečinnosti, bezpečnostný filter 
na dotykovej obrazovke a bočné štíty pre 
bezpečnostné zatienenie displeja.

Samoobslužný kiosk

KIOSK, all-in-one multifunkčné zariadenie, je určené predovšetkým na zefektívnenie procesov z 
oblasti ľudských zdrojov. Riešenie je vhodné najmä pre pracovníkov s obmedzeným prístupom k 
počítaču, a to aj vo fyzicky náročných prostrediach výrobných priemyselných podnikov. 
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Obrázok znázorňuje odporúčanú konfiguráciu zariadenia. Ďalšie možnosti konfigurácií 
jednotlivých typov kioskov spolu s podrobnou špecifikáciou zariadenia nájdete na 
stránke www.personalnyasistent.sk

Kiosk Magnum
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Multimediálna sada (reproduktory 
s mikrofónom/telefónnym 
slúchadlom)

A4 laserová 
tlačiareň

Senzory fyzickej prítomnosti

Bezkontaktná 
čítačka kariet 
(pre identifikáciu)

PC – typ Beetle

Robustné priemyselné 

19” LCD dotyková 
obrazovka (odolná proti 
nárazu, prachu a vode)
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