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A Videosoft visa atender todos os segmentos 
com suas diversas particularidades. Focada 
nesse objetivo, desenvolvemos o Terminal VS 
PNE, um modelo destinado aos portadores 
de necessidades especiais.

O VS PNE possui design diferenciado e 
mostra que inovação e acessibilidade são 
uma ótima opção para atender todos os 
públicos e representar a sua empresa.  



3. Sistema de Som
O terminal possui sistema de som 
integrado,  tornando a aplicação ainda 
mais interativa.

6. Segurança dos Equipamentos
Para garantir maior segurança, os 
equipamentos eletrônicos só podem 
ser abertos com as chaves especí�cas.

7. Chave Liga/Desliga
O gabinete da CPU possui chave para 
ligar e desligar o teminal, que só pode 
ser utilizada por pessoas autorizadas.

2. Monitor
O terminal comporta um monitor LCD 
17” Fullscreen, próprio para 
visualizações de curta distância.
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8.  Armazenamento da CPU
Todos os componentes eletrônicos da 
CPU �cam acomodados no próprio 
terminal, garantindo um design slim.

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

1. PNE
Possui um design diferenciado, com 
características para melhor atender os 
portadores de necessidades especiais. 

4. Revestimento em Aço Escovado
A parte frontal do terminal é revestida 
com lâmina de fórmica que imita o aço 
escovado e garante um visual moderno.

5. Economia
Possibilidade de aproveitar 
equipamentos, como CPUs e Monitores, 
tornando a aquisição mais econômica. 
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Leitor de Código de Barras

Touchscreen Webcam

Internet Wireless

PinPad

Porta USB

Leitor de Digital

Base Protetora

Teclado de Aço com 
Track-ball

Teclado de Aço Alfanumérico 
com Track-ball

Teclado de Plástico com 
Mouse Óptico

Teclados

*Base de teclado produzida em madeira
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Impressoras
Os Terminais Videosoft além de inovadores têm como uma das principais características a �exibili-
dade na inserção de periféricos e acessórios.

Nesse contexto, as impressoras são ferramentas bastante requisitadas para agilizar procedimentos 
burocráticos, como impressões de documentos, comprovantes, relatórios, boletos e outros itens que 
a sua empresa necessite.

Impressora Térmica Impressora Grande Porte

A impressora laser de 
grande porte é utilizada 
em locais com grande 
volume de impressões, 
como Prefeituras e Univer-
sidades.

A vantagem desse modelo 
é que exige baixa taxa de 
manutenção, como troca 
de tonner e alimentação 
da bandeja de papel.

Modelo bastante utilizado 
em ambientes corpora-
tivos com grande 
demanda de folhas A4.

A Impressora Laser A4 é 
ágil, faz pouco barulho e é 
indicada para a impressão 
de documentos, boletos, 
pedidos e relatórios. 

A Impressora Térmica 
geralmente é utilizada em 
caixas automáticos, para 
pequenas impressões, 
como extratos, senhas e 
cupons �scais.

Outra vantagem que o 
modelo apresenta é o fato 
de ser considerada uma 
impressora rápida e silen-
ciosa. 

Impressora a Laser A4

*Base de teclado produzida em madeira
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Perdigão Azul

Plotagens
Você já percebeu que o terminal também é uma ferramenta de publicidade? Isso mesmo, na própria 
estrutura é possível incluir plotagens personalizadas, para representar a sua marca ou marcas de 
empresas parceiras.

Con�ra alguns exemplos de terminais com plotagens personalizadas:

Perdigão Azul
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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 identi�car 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. 

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 �que com a cara da sua empresa e proporcione o retorno esperado.

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 �scaliza os dispositivos locais, 
como impressora, HD, e outros periféricos, 24 horas por dia.
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Garantia On Site
Através da garantia on-site as preocupações com o funcionamento do 
seu parque de máquinas �carão 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. 

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 pro�ssional, que 
remete a política da empresa quanto ao atendimento aos clientes. 

A Videosoft possui uma sala especí�ca para o monitoramento via 
telemetria, é nessa estrutura que nossos técnicos veri�cam constante-
mente 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 identi�ca e avisa em tempo real qualquer oscilação ou problema. 

Service Desk

Monitoramento Telemetria
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Clientes
A Videosoft considera que os clientes são seu maior patrimônio. Especialmente para eles desen-
volvemos 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


