Painel de senha guichê com chamada
via PC
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Excelente acabamento;
Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó;
Fixação através de gotas no painel traseiro ou suporte articulável (acessório);
05 dígitos de 12 cm de altura – 10 cm útil – cor vermelha – Alto brilho;
Proteção dos dígitos através de acrílico difusor;
Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 8 watts;
Dimensão: 60x24x8 (painel grande) – visibilidade 50 metros
Dimensão: 58x18x6 (painel pequeno) – visibilidade 30 metros
Acionamento via controle remoto sem fio com alcance superior a 20 metros.
Chamadas de senha sequenciais.

Chamada de senha virtual via PC – Acionador virtual.



















Pontos de chamadas das atendentes ilimitados.
Funções: Chamar
Rechamar
Escolher senhas
Encaminhar
Alertas
Horários
Seleções de senhas a serem chamadas
Configurações de guichês;
Chamar senhas;
Rechamar senhas;
Encaminhar uma senha para outra categoria;
Esperas;
Chamando uma senha em determinada categoria;
Horários impressos no ticket das senhas;
Impressão de nome do local e assunto impressos no ticket das senhas.
O software do guichê permite realizar a chamada de uma senha já emitida, ou fazer a rechamada da
última senha.
A comunicação com o servidor é realizada através do protocolo UDP.

Telas

Impressora de senhas
Mini-impressora Térmica MECAF 2B, 4B ou 6B- Modelo: IMP2B/4B/6B
Opções para 2, 4 ou 6 botões
Diâmetro da bobina (máx.): 65 mm.
Diâmetro interno do tubete: 12 mm.
Bobinas térmicas 57×40
A impressão de relatório pode ser pode ser manual (através do menu da impressora) ou
automático as 00:00hs, somente se a impressora estiver ligada.
Possibilita até 06 bandas (setores) com numeração de senhas distintas. Exemplo:





Banda 1: senhas de 001 a 250 – Atendimento Preferencial
Banda 2: senhas de 251 a 500 – Raio X
Banda 3: senhas de 501 a 750 – Ultrassonografia
Banda 4: senhas de 751 a 999 – Ressonância

Pode ser vinculado com impressora de senhas, só chamando se houver senhas emitidas.
Saída para painel espelho em rede RS485 – Até 1.200 metros
“OPÇÃO: Suporte de chão para impressora de 1 metro de altura”

Foto impressora 2 e 4 botões e esquema de interligação

A Autkom é uma empresa especializada em organização e automação de atendimento,
oferecendo aos seus clientes a solução ideal para atender suas necessidades, reduzindo custos e
melhorando a dinâmica de processos internos, sendo, industriais ou comerciais.
“Atuamos no mercado há mais de 16 anos”
Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom desempenho nas vendas. Por
esse motivo, nossa estratégia é modernizar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa,
com equipamentos de alta tecnologia e ótima qualidade.
Visite nosso site: http://www.autkom.com.br
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