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Konceptbeskrivning - Standard
Standardfot med fyra hål för montering i golv med expanderskruv
Två ben med kanaler för kablage
Topphylla med VESA-fästpunkter för pekskärm
Låsbart skrivarskåp med öppning för kvittoutskrift samt plats för kablage 
och elanslutning av utrustning
Grendosa med plats för tre elanslutna enheter
Komponentbaserad för enkel lagerhållning, snabb leverans, flexibel 
konfiguration samt snabb och billig transport

Konceptbeskrivning - Tillval
Tung, månformad fot om GreenSpot skall placeras på känsliga golv 
eller ofta behöver flyttas omkring i lokalen
Arm för montage av ID-Tech kortläsare på skärmens högra sida
Tangentbord för snabb inmatning av större mängder data
Lock till skrivarskåp för tillämpningar då skrivaren ej monterats

Anslutningar
Anslutning till elnätet via lång elkabel från podiets fot
Anslutning till nätverk via ethernetkabel från podiets fot
Grendosa för elanslutning finns gömd under skrivarskåpet

Material
Rostfritt stål

Ytbehandling
Pulverlackad yta i svart. Andra färger kan fås som tillval

Vikt, mått och montage
Höjd (utan pekskärm): 960 mm
Bredd: 405 mm
Djup: 215 mm
Vikt: 20 kg (med basfot). 30 kg (med månfot)
Lagras och transporteras omonterad
Monteras på plats på drygt en timme

Garanti
Ett års fabriksgaranti på podiet och dess mekaniska komponenter
För periferiutrustning som pekskärm, kortläsare, kvittoskrivare m.m. 
hänvisas till separata datablad

Pekskärm
Aspen ATM-152RO
15-tums pekskärm med 5-trådars resistiv pekteknologi
VESA-fäste för montage på podium
Inkluderar USB-hub för enkel anslutning av tillvalsutrustning 

Kvittoskrivare - Tillval
Star Micronics TSP 143
Monteras för enkel pappersladdning i låsbart skrivarskåp
För 80 mm kvittopapper i tjocklek 55, 70, 95 och 125 g/kvadratmeter 

The Future is Green!

Lokal distributör

Specifikationer

Fläktlös iPOS-dator - Standard
Kompakt dator i magnesiumhölje
Fläktlös, helt tyst enhet som därmed minimerar dammattraktion
1 GHz Via V4 Eden Processor
1 Gbyte SDRAM (DDR2 400/533)
40 Gbyte 2.5” hårddisk
Dubbla Ethernetanslutningar, 100BaseT (RJ45)
Sex USB-anslutningar (USB 2.0)
Två seriella portar (RS-232C, 9 stift, hane)
En plats för CompactFlashkort
Kontakter för ljud in, ljud ut samt mikrofon in
230/12 Volt extern nätadapter som placeras under skrivarskåpet
Dubbla kontakter för tangentbord och mus (MiniDin)
Kommunikationscenter för all ansluten kringutrustning

Fläktlös iPOS-dator - Tillval 
Operativsystem och förladdning av olika konfigurationer
Anslutning till trådlöst nätverk via USB-anslutning

Kortläsare - Tillval
ID-Tech OmniMag (för kort med magnetremsa)
ID-Tech OmniMag DualHead (för kort med magnetremsa. Har dubbla 
läshuvuden så kortet kan läsas oavsett hur det dras genom läsaren)
ID-Tech OmniBar (för kort med streckkoder)
ID-Tech OmniMag/Bar (för kort med magnetremsa och/eller streckkoder)
ID-Tech OmniFare (för kontaktlösa kort och/eller kort med magnetremsa)
Monteras på separat arm på höger sida av pekskärmen
Ansluts via seriell eller USB-kabel
Den seriella versionen behöver även elanslutas med nätadapter. Ingår

Tangentbord - Tillval
Industritangentbord för snabb inmatning av större mängder data
Levereras monterad på separat topphylla för snabb och enkel installation
Kan fås med olika tangentbordslayout beroende på språkbehov



Flexibelt koncept för ökad konkurrenskraft - GreenSpot
GreenSpot-plattformen är utvecklad för att erbjuda en pekkiosk med 
optimal flexibilitet - helt baserad på standardkomponenter. Den är 
framtagen för att användas i anslutning till receptionen på ett hotell 
eller företag - eller för artikelsökning, direktköp eller som kundterminal 
i en butik. I många fall kommer den att vara en utmärkt avlastning vid 
högtryck för receptionen eller kassan under in- och utcheckning, 
inpassering, biljett- och tidsbokning m.m. på teatrar och biografer, 
konserter och gym eller i transportsystem som bussar, flyg och tåg.

Ingen specialhårdvara - Bara standardiserad kringutrustning
Genom att basera GreenSpot-plattformen på standarkomponenter som
Aspens pekskärm ATM-152RO med 5-tråds resistiv pekteknik kan en 
enkel och stabil lösning garanteras. Vidare finns plats för tillval som den 
högpresterande och flexibla termokvittoskrivaren TSP143 från Star 
Micronics, ID-Techs läsare för kort med magnetremsa, streckkoder eller 
kontaktlös teknik samt ett robust tangentbord. Allt drivs och kontrolleras  
av en fläktlös dator i magnesium, som monteras på podiets fot.

Enkel åtkomst - Hög tillförlitlighet - Lätt att underhålla
Med GreenSpot skapas en flexibel lösning som är lätt att montera, 
placera, flytta samt vid behov montera ner igen på plats - vilket gör 
transport och underhåll mycket enklare än med normala kiosklösningar. 

Fler enheter samt ytterligare tillval bara ett samtal bort
När nya behov uppstår kan man uppgradera GreenSpot med ny kring-
utrustning och då alla tillval är standarkomponenter kan dessa snabbt 
levereras och installeras. Samma enheter används ofta även i kassan 
eller i receptionen, så samma enheter kan därför vara backup åt 
varandra - och driftsteknikern har då samma utrustning överallt i miljön.

GreenSpot – skräddarsydd och flexibel pekkiosk - ger nya möjligheter!

Aspen Touch Solutions
ATM-152RO pekskärm

Star Micronics 
TSP 143 termokvittoskrivare

ID-Tech
OmniMag, OmniBar och OmniFare kortläsare

Låsbart skrivarskåp för 
kvittoskrivare (tillval).

Tangentbord (tillval).
(Se bild nedan/till höger).

Tung, månformad fot för 
känsliga golv (tillval). 
Standardfot med 
monteringshål (standard). 

Vertikal stabiliserings-
platta.

Ben med kanaler för 
gränssnitts- och 
elkablage.

iPOS-dator med kabel-
anslutningar.

Pekskärm.

Kortläsare (tillval).

Topphylla för montage av 
tangentbord (tillval) 
och/eller pekskärm.

Nu kan du bygga din egen pekkiosk baserad på komponenterna i 
GreenSpot-konceptet - en revolution som skapar oanade möjligheter! 
Inga långa leveranstider - Inga krav på minimikvantiteter - Inga dyra 
och komplicerade specialtransporter - Inga ledtider och bekymmer med 
reservdelar, garantier eller service. Bygg din pekkiosk och njut av dess 
flexibilitet och prestanda - idag och i morgon. Nedan beskrivs de olika 
komponenterna som finns till vår GreenSpot. Saknar du något? Berätta 
vad som fattas så kanske vi snart har ett nytt standardtillbehör på lager.

Byggd på standardkomponenter - Ger stor flexibilitet för att passa många olika tillämpningar - och gör att GreenSpot alltid är tillgänglig!

GreenSpot - Systemkonfigurationer och tillval

GreenSpot - Utvalda komponenter av världsklass för säker drift!

I sin rätta miljö
GreenSpot välkomnar i 
ett receptionsområde.

Med eller utan kvittoskrivare
GreenSpot kan utrustas för att 
skriva ut och klippa av kvitton 
av hög kvalitet - eller stängas 
med ett lock över skrivarlådan. 

Kortläsare för olika behov
Läsare för kort med magnetremsa 
och streckkoder - eller kontaktlösa 
kort - gör identifiering och inläsning 
av data mycket enkel att integrera.

Fläktlös iPOS-dator - med ethernet
GreenSpot har en robust dator för 
kontroll av kringutrustningen och drift 
av valfri tillämpning.

Stabil basfot för säker montering
För att skydda GreenSpot från skador, 
olyckor och stölder kan produkten skruvas 
fast i golvet med fyra skruvar. Som tillval 
finns en månformad fot för känsliga golv 
eller för tillämpningar där enheten behöver 
flyttas ofta. 

Tangentbordsoption
Ett robust tangentbord 
gör det enkelt att söka 
eller mata in större 
mängder data.


