
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



DISPENSADOR DE 
SENHAS MANUAL 

E ELETRÔNICO

DISPENSADOR DE 
SENHAS MANUAL 

E ELETRÔNICO



Dispensador manual 
(conhecido como bico de pato)

 ¾ Gabinete em plástico ABS com diversas cores;
 ¾ Abertura frontal para abastecimento;
 ¾ Suporte de fixação traseira, articulável na horizontal; 
 ¾ Dimensões de 265 x 180 x 40 mm;
 ¾ Peso aproximado de 300 g (sem o rolo);
 ¾ Sua instalação é simples e pode ser fixado diretamente na parede 
através de parafusos

Adquira também a placa “Retire sua senha” 
e “Rolos de senhas”



Impressora térmica de senhas, 
com guilhotina.

Possibilita de 2 a 06 bandas (setores) com numeração de 
senhas distintas.

Exemplo:

 ¾ Banda 1: senhas de 001 a 250 – Atendimento Preferencial 
 ¾ Banda 2: senhas de 251 a 500 – Raio X
 ¾ Banda 3: senhas de 501 a 750 – Ultrassonografia
 ¾ Banda 4: senhas de 751 a 999 – Ressonância

Impressora dedicada para os atendimentos “Prioritário” 
e “Normal”.

Apresentação de data e hora configurável via software.

Relatório básico de atendimento impresso com as seguin-
tes informações:

 ¾ Número de senhas emitidas da banda 1
 ¾ Número de senhas atendidas da banda 1 (total e guichê a 
guichê)

 ¾ Número de senhas emitidas da banda 2
 ¾ Número de senhas atendidas da banda 2 (total e guichê a 
guichê)

Transmissão de dados para impressora via 
porta serial. 

 ¾ Rápida, silenciosa e de baixíssimo custo.
 ¾ Largura do papel: 56,5 ± 0,5 mm.
 ¾ Diâmetro da bobina (máx.): 65 mm.
 ¾ Diâmetro interno do tubete: 12 mm.
 ¾ Espessura do papel: 0,060 a 0,078 mm.
 ¾ Bobinas térmicas 57×40

“Operação independente do painel de 
senha ou o painel pode ser vinculado 

com impressora de senhas, só chamando 
se houver senhas emitidas.” Acessórios: Suporte de chão para 

autoatendimento.



CLIENTESCLIENTES Veja quem já confia na Autkom 
como parceria de negócios


