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PROXIMA

Uma nova geração de quiosques de senhas começa com a PROXIMA. Apresen-
tando um design moderno e apelativo, combinado com suporte multimédia de 
alta qualidade, este quiosque estabelece a fasquia para toda a experiencia de 
cliente, a um nível superior. Esse é o poder da PROXIMA: o de tornar as empre-
sas e os seus clientes, mais próximos.

Características

Um look-and-feel moderno e apelativo com várias 

opções de personalização, perfeito para integrar 

qualquer ambiente de atendimento.

Disponível com pedestal, fixação de mesa ou

de parede.

Ecrã 15” de alta qualidade.

Interface muito intuitivo, com alta flexibilidade de 

personalização e capaz de acomodar os mais 

exigentes requisitos de interação.

Suporta conteúdo multimédia de alta-qualidade, 

posicionando-se como um canal de marketing 

muito eficaz.

Impressora Térmica de 80mm, sem requisitos de 

propriedade.

Permite impressão de imagens, logotipos e texto, 

perfeito para criar campanhas promocionais 

dinâmicas e cativantes.

Múltiplas opões disponíveis para identificação de 

cliente como cartões magnéticos / chip, código de 

barras, NFC e biométricos.

Interfaces de comunicação: Wi-Fi e Ethernet. 

Acesso fácil e seguro para operações de 

manutenção e substituição de rolos de papel.

Disponível em SO Android e Windows, pronto 

a assumir o papel de servidor local.



Especificações 

Principais Benefícios

Largura
600mm

Comprimento
349mm

Altura
1107mm

Dimensões

As suas capacidadades multimédia de alta quali-

dade permitem usá-la como canal de marketing 

remotamente gerido e de alto impacto.

Para além da função de quiosque de filas, 

também pode funcional como servidor local e 

player de conteúdos, eliminando a necessidade 

de hardware adicional.

Um canal de acesso incrivelmente dinâmico 

para os seus serviços, de grande riqueza 

visual e fácil utilização, capaz de lidar com os 

requisitos mais exigentes.

Design e fabrico de elevada durabilidade, 

usando uma abordagem modular para incor-

porar requisitos de hardware adicionais, como 

leitores de cartões, Código de Barras, NFC ou 

Biométricos.

Disponível em plataformas Android e 

Windows para acomodar diferentes cenários 

de implementação.

Contacte-nos
www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira

Edifício 4 — Escritório 2A
2710-089 Sintra

Portugal

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS GERAIS
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Monitor

Processador

Sistema Operativo

Impressora

Comunicação

Fonte de Alimentação

Táctil de 15”

Intel

Android/ Windows OS

Térmica 80mm

Wi-fi; Ethernet 

100/240V AC

A NEWVISION reserva-se o direito de proceder a alterações ao desenho 
e especificações dos equipamentos e respectivos módulos sem aviso prévio.


