VS Display
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O Terminal

VS Display Horizontal
O VS Display Horizontal é um terminal
multifuncional, perfeito para representar a
sua empresa de forma moderna e inovadora.
Com excelente impacto visual, o modelo é
ideal para apresentações em grande formato,
seja em eventos ou na divulgação de
produtos e serviços de autoatendimento.
Com design diferenciado, o modelo VS
Display Horizontal armazena em sua
estrutura todos os componentes eletrônicos
de um CPU e sua sua ampla tela comporta
monitores de 32” e 42”.
Além dessas vantagens, o terminal conta
com opcional o touchscreen, que
proporciona total interação com os usuários.

Características
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1. Monitor
32” - 42”

Modelo versátil, que possibilita a
escolha de monitores de 32” até 42” e
causa excelente impacto visual.

2. Diversas Opções de Revestimento
Lâmina de Fórmica que imita o Aço
Escovado, Lâmina de PVC, Plotagem ou
PSAI de alto impacto.

3. Estrutura em Aço

Estrutura em aço proporciona ótima
durabilidade e recebe tratamento
antiferrugem com garantia de 3 anos.

4. Segurança dos Equipamentos

Para garantir maior segurança, os
equipamentos eletrônicos só podem
ser abertos com as chaves específicas.

5. Chave Liga/Desliga

O gabinete da CPU possui chave para
ligar e desligar o terminal, que só pode
ser utilizada por pessoas autorizadas.

6. Armazenamento da CPU

Seu design diferenciado acomoda
todos os componentes eletrônicos da
CPU na base do próprio terminal.

7. Conexão de Energia e Rede

O terminal possui uma tomada de
conexão rápida, com saída para
energia e rede.

Matéria Prima

Estrutura em Aço
A Videosoft adotou o aço como matéria-prima dos terminais por ser um material que apresenta
qualidade superior, além de grande resistência e robustez. Os totens Videosoft ainda possuem
garantia antiferrugem de 3 anos e passam por um processo de produção ecologicamente correto.
Conheça alguns benefícios do uso do aço como matéria prima dos terminais:
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Os totens Videosoft passam por um rigoroso tratemento antiferrugem,
semelhante ao feito nos automóveis. Este tratamento possibilita
conceder garantia de 3 anos na estrutura do terminal.

Padronização dos totens
O uso do aço como matéria-prima possibilita a padronização da linha
de produção. Hoje cada totem que sai da Videosoft é exatamente igual
ao outro, permitindo segurança para quem compra e facilidade na
manutenção dos mesmos.

Produção Ecologicamente Correta
Toda a produção dos terminais Videosoft utiliza processos ecologicamente corretos. Desde o reuso das arestas de aço da fabricação até o
processo antiferrugem à base d’água. Tudo isso sem contar que o aço
reciclável, ao final do ciclo de vida do produto. Faça sua parte!

Facilidade de Manutenção
A produção em aço possibilita facilidade na manutenção dos terminais. Hoje através de um catálogo de peças, é possível solicitar a
reposição exata de cada peça, caso necessário. Esta característica
possibilita agilidade e economia aos clientes.

VS Display Horizontal
Softwares
A Videosoft acredita que um projeto de autoatendimento de sucesso requer total interação entre
terminal e software. E, para tornar isso possível, além de contarmos com uma linha completa de
terminais de autoatendimento, também desenvolvemos softwares customizados. Tudo para que a
solução fique com a cara da sua empresa e proporcione o retorno esperado.

Softwares

Conheça mais sobre os softwares que a Videosoft desenvolve:

VS Control

O VS Control é um software capaz de monitorar um ou vários computadores,
de forma remota, através da internet. O sistema fiscaliza os dispositivos locais,
como impressora, HD, e outros periféricos, 24 horas por dia.

VS Browser

O VS Browser é um software que possibilita exibir um sistema baseado na Web
ou Website, sua função é proteger o sistema operacional de acessos indevidos,
bloqueando o fechamento do navegador ou o uso de outras aplicações.

VS Guard

O VS Guard vigia um ou mais softwares presentes no terminal e assegura que
eles estejam rodando. Ao identificar que a aplicação não está funcionando, o
VS Guard faz a recuperação imediata e inicia novamente o software.

Softwares Personalizados

Desenvolvemos os melhores softwares personalizados, de acordo com a sua
necessidade. Você terá a tranquilidade de contar uma empresa especializada
em softwares com usabilidade para autoatendimento.

Serviços
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Garantia On Site
Através da garantia on-site as preocupações com o funcionamento do
seu parque de máquinas ficarão por conta da Videosoft, que hoje
conta com mais de 700 Assistências Técnicas credenciadas e aptas a
prestar atendimento. Contamos com uma Service Level Agreement
(SLA) agressiva, para que as empresas tenham a máxima agilidade na
resolução de problemas de hardware, através do atendimento
realizado por técnicos especializados.

Service Desk
A Videosoft investiu em uma equipe de Service Desk que atua 7 dias
por semana, para realizar atendimento via telefone, e-mail e através de
um sistema próprio no qual o cliente pode acompanhar a evolução do
chamado. Essa equipe tem amplo conhecimento técnico e prático
sobre todas as soluções da Videosoft e visa auxiliar os clientes sempre
que necessário, através de um tratamento cordial e profissional, que
remete a política da empresa quanto ao atendimento aos clientes.

Monitoramento Telemetria
A Videosoft possui uma sala específica para o monitoramento via
telemetria, é nessa estrutura que nossos técnicos verificam constantemente o funcionamento de dispositivos locais, como HD, impressora e
outros equipamentos. Para fazer esse acompanhamento, contamos
com um software especialmente desenvolvido para o monitoramento,
que identifica e avisa em tempo real qualquer oscilação ou problema.
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Clientes

Clientes

A Videosoft considera que os clientes são seu maior patrimônio. Especialmente para eles desenvolvemos nossas soluções. Junte-se a esse grupo de vencedores e aproveite as vantagens que essa
parceria irá proporcionar a sua empresa.

47 3363.3363
www.videosoft.com.br
comercial@videosoft.com.br

