
A AUTKOM é uma empresa especializada em 
organização e automação de atendimento, ofere-

cendo 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 18 anos anos”

Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom 
desempenho nas vendas. Por esse motivo nossa estratégia é moderni-

zar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa, com equipamentos 
de alta tecnologia e ótima qualidade.

META

Conquistar a cada dia, o mais alto 
nível de qualidade e de excelência 
no atendimento de pré e pós venda.

MISSÃO

Fornecer soluções tecnológicas 
através de parcerias justas, pere-
nes e prósperas com funcionários, 
clientes e fornecedores.

FILOSOFIA

Humildade, transparência, organi-
zação, agilidade, profissionalismo, 
comprometimento com o cliente, for-
necedores e nossos colaboradores.

Visite nosso site: http://www.autkom.com.br

Rua Heitor Peixoto, 473 
Cambuci | São Paulo/SP | CEP: 01542-001

Tels.: (11) 2609 3406 | 2609 3408 | 2609 3409
E-mail: comercial@autkom.com.br
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Pager para fila de espera
Com o sistema vibratório, os clientes/usuários de seu esta-
belecimento serão chamados de modo silencioso, com 
descrição e não tendo a necessidade de estar em uma sala 
de espera nem com uma senha de papel na mão. A recepcio-
nista, no momento em que o cliente chega, lhe entrega um 
receptor numerado onde o cliente poderá esperar em qual-
quer ambiente da empresa até que a mesa/guichê fiquem 
disponível para o atendimento. Estando preparada para o 
atendimento a recepcionista aciona o transmissor (Teclado) 
que transmite um alerta vibratório (podendo ser sonoro ou 
ambos) ao receptor para os clientes/usuários sejam avisados, 
fazendo com que o mesmo seja atendido com rapidez e efi-
cácia. O sistema de chamada sem fio é oposto ao normal, sua 
empresa terá um grande diferencial dos seus concorrentes.



Painel a led com chamadas  
de senhas aleatórias

Especificações painel

 ¾ Excelente acabamento;
 ¾ Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó;
 ¾ Fixação através de suporte na parte traseira ou suporte articulável 
(acessório);

 ¾ Cor vermelha – Leds alto brilho;
 ¾ Proteção dos dígitos através de acrílico difusor;
 ¾ Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 6 watts;
 ¾ Acionamento via teclado sem fio com alcance superior a 30 metros; 
 ¾ Chamadas de senha aleatoriamente ou sequencialmente.
 ¾ Acompanha as fontes de alimentação e manual;
 ¾ Painel grande de 4” - Dimensões: 35 cm x 18 cm x 6 cm,
 ¾ Painel pequeno de 2,3” - Dimensões: 25 cm x 11 cm x 6 cm,
 ¾ Peso: 2,2 e 1,7 Kg. 

Especificações teclado “sem fio”

 ¾ Gabinete em plástico resistente ABS;
 ¾ Botões de alta resistência;
 ¾ 14 Teclas numéricas; 
 ¾ Chamadas de senha aleatória e sequencial;
 ¾ Sem fio, 25 metros alcance ~;
 ¾ Visor de display;
 ¾ Fonte bio-volt.

Novidade 
Painel com histórico



Benefícios

 ¾ Melhora as encomendas e volume de vendas;
 ¾ Reduz o trabalho, garante o serviço mais rápido;
 ¾ Comunicação discreta, silenciosa e profissional;
 ¾ Pode dar aos clientes uma atmosfera de maior liberdade;
 ¾ Estimula o seu cliente a encomendar mais;
 ¾ Notará um aumento nos clientes habituais;
 ¾ Os funcionários serão mais eficientes;
 ¾ Os funcionários terão mais tempo para fazer outras coisas;
 ¾ Tenha vantagem sobre a concorrência e desenvolva um serviço 
exclusivo;

 ¾ Ganhe mais reputação na sua zona;
 ¾ Investimento único sem custos adicionais;
 ¾ Fácil e rápida Instalação não requer conhecimentos 
especializados;

 ¾ Sem fios de alta sensibilidade, e simples de instalar/configurar.

Acesse o link e conheça todas as nossas opções.
https://www.autkom.com.br/produtos/pager-de-pulso-e-display-de-parede/



CLIENTESCLIENTES
Veja quem já confia na Autkom 

como parceria de negócios


