
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



TOTEM 
MONITOR 15E

TOTEM 
MONITOR 15E



Gabinete e Hardwares
 ¾ Modelo: GTC2 (Gabinete Totem Cliente – AUTKOM) 
 ¾ Origem: Indústria Brasileira - NCM: 7326.90.90
 ¾ Suporte interno da CPU: Suporte para BOX PC (BP-01 e 
BP-02 Braview) 

 ¾ Visor touch: Monitor TANCA 15”
 ¾ Impressora: Impressora não fiscal Epson integrada ao 
gabinete

 ¾ Proteção Elétrica: Filtro de linha interno com fusível de 
segurança e 3 plugs padrão ABNT 14.136

 ¾ Ambiente: Instalação em ambientes internos;

 ¾ Dimensões: 510 x 1500 x 300 mm  (L x A x P);
 ¾ Elétrica: Cabo de força com 1,8 m comprimento e plug de 
tomada com 3 pinos no padrão ABNT 14.136 (fase, neutro e 
terra) Chave externa Liga / Desliga traseira

 ¾ Acesso: 3 portas de inspeções traseiras com fechaduras e 
chaves de segredos diferentes

 ¾ Chassis: Aço Carbono SAE 1020, “opção” de laterais em aço 
escovado

 ¾ Tratamento: Galvanizado por imersão
 ¾ Pintura: Eletrostática a pó químico na cor cinza grafite RAL7024 
brilhante texturizado (ou cor a escolher)

 ¾ Fixação: Apoiado no chão com pés niveladores
 ¾ Peso: ~ 29 kg (sem impressora, sem monitor e  sem PC)
 ¾ Mini PC: Box PC – 4G/32 G (ou equivalente ) – Linux ou IOT – 
Item a ser orçado a parte

Totem 
monitor 15E

Possibilidade de personalização com o 
logo da empresa (não incluso)
Para obter melhor qualidade na impressão, 
o logo deverá ser enviado em alta 
definição (vetorizado)

Totem 
monitor 15E



CLIENTESCLIENTES
Veja quem já confia na Autkom 

como parceria de negócios


