* ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ *
ﺳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎوش ﻣﺪار

 72
درﺑﺎره ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
کيوسک ھای اطالع رسانی بعنوان نمادی از فناوری ھای نوﯾن ارتباطی ،
جاﯾگزﯾن نيروی انسانی در ارائه اطالعات و سروﯾس دھی به مراجعان و
مشترﯾان در ادارات ،سازمان ھا ،مراکز خدماتی و اماکن عمومی ھستند تا
فرآﯾند خدمت رسانی با سرعت ،دقت و سھولت بيشتری انجام شود .
قابليت نصب تجھيزات مختلف در کيوسک ھای اطالع رسانی  ،اﯾن امکان را اﯾجاد
می کند که کامل ترﯾن راه حل ھا برای ارائه خدمات متنوع  ،سرﯾع و بی واسطه
در ﯾک سيستم واحد پياده سازی شود .

قابليتھای خاص در پاﯾانه ھا :
•

معرفی کليه مکانھای گردشگری

•

نقشه شھر

•

اطالعــات مکانھــای مــورد نيــاز ماننــد :
بيمارستانھا  ،آژانسھای مسـافربری ،
گردشگاھھا  ،پليس ترمينال  ،و ...

•
اﯾن تجھيزات شامل صفحه نماﯾش لمسی ) ، (Touch Screenپرﯾنتر  ،صفحه
کليد ،کارتخوان ،دوربين و غيره می شود که در بستر نرم افزار ھای کاربردی
کارکردھای زﯾر را به سيستم می دھند :
 .١سيستم تبادل اطالعات الکترونيک
 .٢سيستم راھنمای محيطی
 .٣سيستم راھنمای خدمات و سروﯾس ھا
 .٤اﯾستگاه اﯾنترنت و خدمات مخابراتی
 .٥پاﯾانه دسترسی کاربران مجاز به شبکه ھای محلی
 .٦جستجوی آنالﯾن از بانک ھای اطالعاتی
 .٧سفارش ،رزرو و خرﯾد الکترونيک
 .٨سيستم صف و نوبت دھی

ا ع ر

استفاده جھت تبليغات بصورت نماﯾش
متنی و فيلم و عکس

•

ارتباط با ھتلھا

•

گزارش سفرھای ورودی و خروجی

•

اشياء گمشده

•

شارژ سيم کارت اعتباری

•

نظرسنجی

•

و دھھا قابليت دﯾگر

اجزای قابل نصب بر روی کيوسک :
•

کارتخوان بدون تماس

•

کارتخوان مغناطيس و بارکد

•

سنسور اثر انگشت

•

 UPSبرق اضطراری داخلی کيوسک

•

وب کم و دوربين

•

چاپگر حرارتی

•

ماژول تشخيص بارکد

•

و اجزای کاربردی دﯾگر

ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﻮﺳﻚ !

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
به طور کلی ﯾک کيوسک اطالع رسانی ھمانند ﯾک کامپيوتر دارای
پردازنده  ،ھارد دﯾسک  ،رم  ،مانيتور و کيبورد می باشد و تمام
خصوصيات و کاربردھای ﯾک کامپيوتر را داراست .
تفاوت اصلی ﯾک کيوسک و ﯾک کامپيوتر  ،در طراحی ظاھری
آنھاست .
ھمچنين طراحی و توليد نرم افزار سفارشی خاص سازمان و اتصال
به بانکھای اطالعاتی مختلف باعث می شود تا کيوسک بسيار
کاربردی تر از ﯾک دستگاه کامپيوتر عمل نماﯾد .
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