Quickway
Self checkout Paytower

DESIGN compacto, VERSÁTIL e inovador, permite
atender dois clientes simultaneamente com
agilidade e CONVENIÊNCIA

Quiosque de Autoatendimento

Quickway Self checkout Paytower
O Quickway Self Checkout Paytower é uma solução para PDV que explora o conceito do
autosserviço. É voltado aos clientes que querem a conveniência e rapidez para fechar
compras de pequeno volume sem pegar filas. O próprio cliente registra os produtos que
deseja comprar, confere o preço, faz o pagamento e recebe o comprovante da compra.
Seu design inovador e versátil sofistica e valoriza o ponto de venda. Além disso, o produto
possui dois lados para atendimento, o que permite atender dois clientes simultaneamente.
A solução faz parte da linha de Self Checkouts da OKI Brasil, em uso na Europa há
mais de 8 anos, e que contempla equipamentos que estão entre os mais avançados e
completos do mercado, agora com a qualidade internacional da OKI Eletric.

BENEFÍCIOS

Melhora o serviço ao cliente, reduzindo filas, proporcionando agilidade,
comodidade e privacidade, além de liberar tempo de funcionários para atendimento

personalizado.
Possui design inovador e compacto, agregando modernidade para a loja, otimizando
o uso do espaço (50% menor que um checkout convencional) e permitindo atender
dois clientes simultaneamente.
Reduz custos operacionais com numerário, recrutamento e formação de operadores,
além de reduzir erro humano (dos operadores) e perdas no caixa.
Possibilita oferecer atendimento em horários diferenciados (24x7) a um custo
menor e ainda aumentar a produtividade com um retorno de investimento que pode ser
inferior a 12 meses.
Adere às normas de acessibilidade e sustentabilidade.
Possui integração à Suíte de Automação Comercial OKI Brasil.
Permite integração com sistemas de monitoramento e prevenção de perdas por circuito fechado
de TV (CFTV) para evitar possíveis perdas durante as vendas, aumentando a segurança.

Monitor LCD

• Monitor LCD (Liquid Crystal Display) colorido
com matriz ativa TFT de 15”
• Resolução máxima: 1024 x 768 @ 75Hz
• Cores: 16,7 M

Touchscreen

Touchscreen SAW (Surface Acoustic Wave) Maior sensibilidade ao toque

Pin Pad

• Operações de Transferência Eletrônica de
Fundos em conformidade com norma das
Redes Autorizadoras/Criptografia da senha.
• Leitura de cartão magnético e Smart Card.
• Certificado para o mercado brasileiro.

Scanner

Scanner manual e scanner biótico acoplado à
balança de entrada

Balança

De entrada para a pesagem de produtos vendidos

Impressora fiscal

Emissão de cupom fiscal e recibos / tecnologia
térmica

Microcomputador

• Processador ATOM Dual Core 1.86 GHz
• 2 GB memória
• HD 500GB SATA

Dispositivos
de segurança

• Dispositivo de sensoriamento das portas
• Sinalizadores para auxilio ao usuário na
operação da máquina, todos na cor verde
• Sinalizador para indicação do pinpad
• Sinalizadores de estado de operação da
máquina

Vendas: (11) 3543-5594
www.okibrasil.com
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