Uw webshop op
de winkelvloer

Self service kiosks
met geïntegreerde
pinmodule

Dit portrait-model
toont 40% méér
van uw webshop!
Interactieve kiosks in de retailbranche
Alle grote retailers hebben tegenwoordig naast hun fysieke winkels ook hun online webshop. Het is dan ook een
logisch gevolg dat zij de webshop tevens in hun fysieke
winkel willen gaan gebruiken. Ze vergroten hiermee hun
aanbod, hun voorraad en heel belangrijk hun service.
Op het moment dat het gewenste product niet op voorraad
is in de winkel, kan de klant deze gelijk bestellen en afrekenen middels de kiosk met ingebouwde betaalterminal.
Het product kan vervolgens in de winkel of thuis afgeleverd
worden. “Nee” verkopen is er niet meer bij!

De diz1122 pin

Voor een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact opnemen.
Laat u verbazen door de gunstige prijsstelling!

+31 (0)79 362 40 40

diz1122 pin

Android of Windows?
Aan u de keuze. De diz1122 pin kan voorzien worden van zowel een Windows pc als een Android mini-pc. Het gebruik

Betaalunit

van Android op een informatiezuil biedt van de tablet beken-

In het front van de diz1122 pin is een uitbreiding voorzien

de voordelen. Apps uit de Google Play Store zijn eenvoudig

ten behoeve van een betaalautomaat. Wij integreren hier-

te tonen, daarnaast heeft u uiteraard de mogelijkheid web-

in dan uw toonbank pinautomaat, zodat u beschikt over een

pagina’s of een webshop via het touchscreen te bedienen.

self-service oplossing. Uw pinautomaat bouwen wij in volgens de geldende regelgeving, zodat een veilige transactie

22” P-Cap multitouch monitor

gegarandeerd is.

Ons standaard model diz1122 wordt geleverd met een professionele P-Cap multitouch monitor in portrait-stand. Zo
toont u 40% meer van uw webshop!

Optionele hardware
U kunt diverse hardwarecomponenten in laten bouwen zoals een speakerset, barcodescanner, camera, microfoon,
Yomani pinmodule

Verifone pinmodule

Valina pinmodule

Beveiliging
Met behulp van SiteKiosk worden onze producten software
matig beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt zelf instellen welke applicaties en websites u wilt tonen. De gebrui-

toetsenbord, bonprinter, RFID lezer, etc.
De diz1122 pin is leverbaar in alle RAL-kleuren.

Bel ons voor een vrijblijvende offerte:

+31 (0)79 362 40 40

ker kan niet in het besturingssysteem en geen schermen of
programma’s afsluiten. Uw website en/of webshop blijven te

Ap-art B.V. / diz informatiezuilen

allen tijde in beeld.
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