QUICKWAY
SELF CHECKOUT PAYTOWER

DESIGN COMPACTO, INOVADOR, QUE OTIMIZA O USO
DO ESPAÇO. PERMITE ATENDER DOIS CLIENTES
SIMULTANEAMENTE, REDUZINDO CUSTOS E
MELHORANDO O ATENDIMENTO.

QUIOSQUE DE AUTOATENDIMENTO

QUICKWAY SELF CHECKOUT PAYTOWER
O Quickway Self Checkout Paytower é uma solução para PDV, no conceito de
autosserviço, voltado aos consumidores que buscam 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 sofistica e valoriza o ponto de venda e ocupa espaço reduzido na
loja. Além disso, o produto possui dois lados para atendimento, o que permite atender
dois clientes simultaneamente.
O self checkout da OKI Brasil está em uso na Europa há mais de 11 anos, um mercado
exigente que conta com equipamentos que estão entre os mais avançados e completos
para o varejo, comprovando sua qualidade e confiabilidade.

SISTEMA DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL POR IMAGEM
O Quickway Self Checkout Paytower está integrado à solução de prevenção
de perdas baseada em câmeras e análise de comportamento.
A partir de análises de vídeos, um avançado algoritmo identifica automaticamente se o consumidor executa alguma operação suspeita, como passar
o produto com seu código de barras obstruído, não voltado ao scanner ou
de forma que ele não seja lido pelo equipamento e nem registrado junto
ao sistema de automação comercial. Caso seja identificada uma ação do
tipo, a ferramenta alerta a central de monitoramento, além de armazenar as
imagens da venda para posterior auditoria.

A última palavra
em segurança
para self checkout

Esta avançada solução de
segurança tem como benefícios:
Maior cobertura na prevenção
de fraudes ou furtos ao detectar com a câmera de monitoramento diferentes operações
suspeitas.
Mais facilidade e agilidade na
realização de auditoria por
meio de imagens gravadas,
facilitando a comprovação
de incidentes ou revisão das
operações.

SCANNERS BIÓTICOS
O scanner biótico integrado ao self checkout oferece uma cobertura de leitura muito mais abrangente
que a dos leitores convencionais, facilitando e agilizando a leitura do código de barras para registro
dos produtos no momento da compra.

2 leitores de
código de barras

Mais agilidade para o consumidor
no registro dos produtos

BENEFÍCIOS

MELHORA O SERVIÇO AO CLIENTE

REDUZ CUSTO OPERACIONAL

Reduz filas ao proporcionar agilidade,
comodidade e privacidade, além de
liberar tempo de funcionários para
atendimento personalizado.

Reduz custos operacionais com recrutamento e
formação de operadores, além de reduzir erro
humano (dos operadores) e perdas no caixa.

PROPORCIONA ATENDIMENTO 24X7

OTIMIZA O USO DO ESPAÇO

24h
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.

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.

GARANTE ALTA SEGURANÇA

ADEQUADO AO USO PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

Está integrado a uma solução de
prevenção de perdas por análise de
comportamento, garantindo muito mais
segurança ao varejista.

Permite que pessoas portadoras de necessidades especiais operem o self checkout de maneira adequada.

ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TÉCNICAS

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.

Impressora fiscal

Emissão de cupom fiscal e recibos / tecnologia
térmica, aderente à legislação fiscal em todos os
estados.

Scanner

Scanner manual e scanner biótico

• Intel® Celeron® Dual-core 2.58GHz J1800
• 4 GB memória
• HD 500GB

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

Suportes
Opcionais

• Suporte de cesta
• Suporte de sacolas (com ou sem balança de
conferência)
A OKI Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Touchscreen

Microcomputador

Fotos meramente ilustrativas

Monitor LCD (Liquid Crystal Display) colorido
com matriz ativa TFT de 15”

V11-17

Monitor LCD

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

