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DIGITÁLNÍ

COVID STOJAN
K AUTOMATICKÉMU ČTENÍ

EU CERTIFIKÁTŮ
Digitální STOJAN
k ověřování vstupenek a zboží

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK ZAHÁJEN - PRONÁJEM A PRODEJ

POPIS
Originální bezobslužný digitální stojan, který pomocí bezkontaktní čtečky
načte QR kód z EU covid certifikátu a okamžitě na obrazovce zobrazí stav
dle aktuálních platných podmínek schválených vládou ČR.
Barevné schéma, zvukové upozornění a vlastní text po načtení certifikátu
upozorní uživatele, jestli smí vstoupit, nebo využít jinou cestu.
Personál tak nemusí u stojanu stát, obsluhovat ho nebo provádět další
kontroly návštěvníků.
Stojan lze také použít pro ověřování QR a EAN čárových kódu zboží,
vstupenek a dalších produktů.

DOSTUPNÉ POUZE V ČESKÉ REPUBLICE

DIGITÁLNÍ COVID STOJAN
K AUTOMATICKÉMU ČTENÍ EU CERTIFIKÁTŮ A COVID PASŮ
4G anténa
k připojení k internetu

SIM karta slot
+ slot pro SD kartu

FHD obrazovka

2x USB
- flash disk
- ovládací optická myš

velikost 13,3 palců

AUX out

WiFi
k připojení k internetu

Čtečka
pro čtení QR a EAN kódů
automatické přisvícení
silná čtečka ke vzdálenému čtení (až 0,5m)

unikátní designový stojan

ON / OFF vypínač

LAN port
k připojení k internetu

robustní podstavec

ZÁKLADNÍ FUNKCE A USPOŘÁDÁNÍ

SOFTWARE PRO KONTROLU COVID CERTIFIKÁTŮ

EU CERTIFIKÁTY S QR KÓDEM
o prodělané nemoci
očkování
antigenní test
PCR test
z aplikace "Tečka" nebo např.
v papírové podobě

ANDROID OS
DIGIpromo aplikace ovládající
čtečku kontroluje online
aktuální podmínky dané země
z evropské databáze a běží na
operačním systému Android.

APLIKACE
v českém jazyce
možnost vložení vlastních textů
přidání firemního loga
nastavení zvukového upozornění

POKROČILÉ FUNKCE

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
RK3288 CPU quad-core 1,8 GHz, 16 GB EMMC úložiště, 2 GB DDR3 RAM;
WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth + 4G SIM modul
13,3 palcový LCD displej s LED podsvícením;
Rozlišení FHD: 1080 x 1920 px.;
Kontrast 1500:1;
1x HDMI 1,4, 2x USB 2.0, 1x RJ45;
2x 5W reproduktor;
QR / EAN čtečka s automatickým přisvícením na pohyb.

VOLITELNÉ FUNKCE
Dotyková / standardní obrazovka;
4G modul pro připojení;
Černá / bílá barva stojanu;
Polep stojanu dalším brandingem;
Úprava aplikace k dalším funkncím.

TECHNICKÉ ÚDAJE (v mm)

FOTOGRAFIE PRODUKTU

Více informací na webu:
https://digipromo.cz/covid-stojan/
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