
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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Painel de senha guichê
 ¾ Excelente acabamento;
 ¾ Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó;
 ¾ Fixação através de suporte articulável (acessório);
 ¾ 05 dígitos na cor vermelha – Alto brilho;
 ¾ Proteção dos dígitos através de acrílico difusor;
 ¾ Alimentação 127 / 220 VCA (Automático);
 ¾ Dimensão: 60x24x8 (painel grande) – visibilidade 50 metros;
 ¾ Dimensão: 40x14x6 (painel pequeno) – visibilidade 30 metros;
 ¾ Acionamento via controle remoto sem fio com alcance superior a 
20 metros;

 ¾ Chamadas de senha sequenciais, aleatórias (atraves de teclados) 
e cadastradas.



Painel de senhas simples
 ¾ Excelente acabamento;
 ¾ Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó;
 ¾ Fixação através de suporte articulável (acessório);
 ¾ 03 dígitos – cor vermelha – Alto brilho;
 ¾ Proteção dos dígitos através de acrílico difusor;
 ¾ Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 8 watts;
 ¾ Dimensão: 35x18x8 – Painel grende, visibilidade 50 metros
 ¾ Dimensão: 25x11x6 – Painel pequeno, visibilidade 25 metros
 ¾ Acionamento via controle remoto sem fio com alcance superior 
a 25 metros;

 ¾ Chamadas de senha sequenciais, cadastradas e aleatórias 
(atraves de teclados digitadores).

Acionador de senhas e ajuste 
de senhas via RF

 ¾ Acionadores e ajuste de senhas próximos e repete via RF
 ¾ Bateria de longa duração;
 ¾ Utilizados para chamar e repetir a senha no painel eletrônico
 ¾ Indicação de bateria fraca no próprio controle;
 ¾ Teclas para chamar e cancelar chamada;
 ¾ Frequência 433,92 MHz;
 ¾ Antitravamento de teclas;
 ¾ Resistente e com Design diferenciado.



Dispensador de senhas eletrônico
Mini-impressora Térmica DIEBOLD 

Modelo: IMP2B/4B/6B, opções com 2, 4 ou 6 botões

Diâmetro da bobina (máx.): 65 mm.

Diâmetro interno do tubete: 12 mm.

Bobinas térmicas 57×40

Alimentação 127 / 220 VCA (Automático)

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:

 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 com ou sem vinculado ao painel de senhas.

A impressora pode ser colocada num balcão ou em suporte 
de chão de 1 metro de alturaImpressora térmica 

com 2, 4 e 6 botões



Dispensador de senhas manual
 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.



Placa: 
“Retire sua senha”

 ¾ Ótima comunicação visual para direcionar seu cliente ao 
dispensador de senhas;

 ¾ PVC de alta resistência;
 ¾ Dimensões: 32 x 21;
 ¾ Cores: azul, verde, vermelha e preta;
 ¾ Fixação através de fita dupla face direto na parede 
ou no suporte de dispensador;

Opção: Suporte de chão de 1,60 CM.

Rolos de senhas 
numerada 001 a 999

 ¾ Papel na cor branca, monolúcido;
 ¾ Gramatura 58 mm. Padrão 1 via 
(possibilidade de 2 vias por número);

 ¾ Com 2.000 números por bobina 
(001 a 999, sendo 2 vezes na mesma bobina).



CLIENTESCLIENTES Veja quem já confia na Autkom 
como parceria de negócios


