600

Terminal
Εισαγωγή στην αγορά της άμεσης
εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

High-End Photo Kiosk
Σταθερή μεταλλική κατασκευή
Δυνατότητα τοποθέτησης δικών σας γραφικών
στην πρόσοψη

Μικρός χώρος εγκατάστασης

Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα

Ιδανική λύση με χαμηλό κόστος αγοράς

Μεγάλη αυτονομία (μέχρι 1.200 φωτ. 10x15)

Χαμηλό κόστος λειτουργίας

Πλήρως αυτόνομη λύση

Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα

Monitor
15’’ TFT Touchscreen Capacitive

Monitor
17’’ TFT Touchscreen Capacitive

Δέχεται φωτογραφίες από
CFI+II, MD,SM,XD,SD,MMC, MS(Duo,Pro,PRO
Duo),USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth,
Infrared)

Δέχεται φωτογραφίες από
CFI+II, MD,SM,XD,SD,MMC, MS(Duo,Pro,PRO
Duo),USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth,
Infrared)

Εκτυπωτής
Shinko CHC-S9045
Mitsubishi Cpp9550 DW

Εκτυπωτής
Shinko CHC-S9045
Sony UP-DR150
Mitsubishi Cpp9550 DW

Μεγέθη Φωτογραφιών
9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*

Μεγέθη Φωτογραφιών
9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*

Ταχύτητα Εκτύπωσης
Από 17 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15

Ταχύτητα Εκτύπωσης
Από 7 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15

Software
FotoToGo kiosk software, Διαβατήριο, Στατιστικά, εκτύπωση
σε minilab, κλπ

Software
FotoToGo kiosk software, Διαβατήριο, Στατιστικά, εκτύπωση
σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής
κερματοδέκτης-μετρητά, κάρτα πελάτη, προπληρωμένη
κάρτα, εκτύπωση απόδειξης

Τρόποι πληρωμής
κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης,
κερματοδέκτης-μετρητά*

Διαστάσεις

Διαστάσεις

(Πλάτος x Υψος x Βάθος) 55 x 162 x 71 cm, 95 kg χωρίς εκτυπωτή

(Πλάτος x Υψος x Βάθος) 45 x 154 x 54 cm, 38 kg χωρίς εκτυπωτή

Optional
Εκτυπωτής αποδείξεων, δεύτερος εκτυπωτής, πληρωμή με
μετρητά
Εγγύηση
12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

Optional
Εκτυπωτής αποδείξεων, δεύτερος εκτυπωτής, πληρωμή με
μετρητά
Εγγύηση
12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον
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Μεγάλη αυτονομία (μέχρι 1200 φωτ. 10x15)

* επιπλέον
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DIY
Σταθμος Παραγγελιών
Μετατρέψτε τον υπολογιστή σας σε Σταθμό
Εκτύπωσης Φωτογραφιών

Ευκολία και ταχύτητα στην παραγγελία
ψηφιακών φωτογραφιών

Χρησιμοποιείτε το δικό σας εξοπλισμό
Εκτυπώνει από κινητά τηλέφωνα

Μικρός χώρος εγκατάστασης

Περιλαμβάνει:

Ιδανική λύση με χαμηλό κόστος αγοράς
Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα
Συνεργάζεται με όλα τα ψηφιακά Mini Lab
Μετατρέπεται και σε Photo Kiosk με τη σύνδεση
ενός φωτογραφικού εκτυπωτή Sony UP-DR-150,
Mitsubishi CP 9550 DW, Shinko CHC-S9045

!FotoToGo kiosk software
!Αναγνώστη καρτών
!Εκτυπωτής(επιλογή)
Shinko CHC-S9045
Sony UP-DR150
Mitsubishi Cpp9550 DW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστή για τη λειτουργία
του FotoToGo ΚΙΤ
Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows® XP Professional
με SP 2, Min 1 Ghz CPU, Min 512 MB RAM, Min 700 MB HD,
1 σειριακή, 3 USB, Κάρτα δικτύου

Εκτυπωτές

Monitor
17’’ TFT Touchscreen Capacitive
Δέχεται φωτογραφίες από
CFI+II, MD,SM,XD,SD,MMC, MS(Duo,Pro,PRO
Duo),USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth,
Infrared)

Εσείς έχετε την επιλογή!
Διαφορετικοί εκτυπωτές για διαφορετικές ανάγκες
Αξιοπιστία και μεγάλη αυτονομία
Ταυτόχρονη αλλαγή χαρτιού και ribbon

Software
FotoToGo software, εκτύπωση σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής Φωτογραφιών
κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης,
κερματοδέκτης-μετρητά*
Optional
Εκτυπωτής αποδείξεων
Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου
Θερμικός φωτογραφικός εκτυπωτής (Sony UP-DR-150,
Shinko CHC-S9045)
Εγγύηση
12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον
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Πρόσθετο Λογισμικό σταθμών FotoToGo
Εγγραφή CD/DVD

Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας

Προώθηση - Προσφορές

Φωτογραφίες Διαβατηρίου

Εκτυπώσεις από κινητά τηλέφωνα
(Bluetooth/IR)

Αποστολή φωτογραφιών σε ψηφιακό
mini lab

Αποστολή φωτογραφιών σε ψηφιακό mini lab
Δυνατότητα χρήσης του σταθμού για απάθειας εκτυπώσεις
σε ψηφιακό MiniLab. Η εκτύπωση μπορεί να γίνει απευθείας
ή οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν σε εξωτερικό σκληρό
δίσκο και να συλλεχθούν αργότερα (off line printing)
¨Παραγγελία φωτογραφιών από τον σταθμό FotoToGo και
εκτύπωση σε ψηφιακό MiniLab
¨Μέχρι 4 διαφορετικά μεγέθη εκτύπωσης
¨Αποστολή φωτογραφιών μέσω:
-Internet
-Τοπικού δικτύου
-εξωτερικού σκληρού δίσκου
(περιοδική συλλογή φωτογραφιών)

Φωτογραφίες διαβατηρίου

Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας

¨Επεξεργασία βιομετρικών φωτογραφιών διαβατηρίων
σύμφωνα με το standard ISO/IEC 19794-5 (ICAO)
¨Προσαρμοσμένο στις Ελληνικές οδηγίες
¨Εύκολη χρήση, ελαχιστοποίηση λαθών
¨Περισσότεροι από 20 αυτόματοι έλεγχοι (μέγεθος
φωτογραφίας, απόσταση ματιών, περιστροφή κεφαλιού, μήκος
κεφαλιού, σκιές,περίγραμμα, φόντο, contrast, brightness, κλπ)
¨Αυτόματη τοποθέτηση φωτογραφίας σε πλαίσιο και
εκτύπωση

Smart Technology
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¨Παρουσίαση σε γράφημα ή πίνακα και εξαγωγή
στοιχείων σε excel
¨Στοιχεία ανά ώρα, ημέρα μήνα κλπ και ανά μέσο που
χρησιμοποιήθηκε (CD, κάρτες μνήμης, κλπ)

Order Manager
Αυτόματη συλλογή , επεξεργασία και εκτύπωση
φωτογραφιών
Το λογισμικό Order Manager συλλέγει παραγγελίες από ένα ή
περισσότερους σταθμούς FotoToGo, και τις τυπώνει σε ψηφιακά MiniLabs
ή συστοιχία φωτογραφικών εκτυπωτών.
Το λογισμικό Order Manager συνεργάζεται με τους σταθμούς FotoToGo και
επιτρέπει την αυτοματοποίηση της παραγωγής με ή χωρίς τη δική σας
παρέμβαση.
Βήμα 1
Ο πελάτης επιλέγει τις φωτογραφίες που θέλει να εκτυπώσει στον σταθμό
FotoToGo. Ο σταθμός μπορεί να είναι με ή χωρίς φωτογραφικό εκτυπωτή.
Βήμα 2
Οι παραγγελίες από τους σταθμούς συλλέγονται στον κεντρικό υπολογιστή
μέσω του Order Manager. Το λογισμικό επιτρέπει τον έλεγχο της
διαδικασίας και εμφανίζοντας πληροφορίες σχετικά με:
?τον σταθμό παραγγελίας
?τα στοιχεία της παραγγελίας, στοιχεία πελάτη και προεπισκόπηση των
φωτογραφιών
?την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας
?ιστορικά στοιχεία από προηγούμενες παραγγελίες
Βήμα 3
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις η παραγγελία αποστέλλεται σε ψηφιακό MiniLab
ή σε φωτογραφικούς εκτυπωτές και αυτόματα γίνεται η εκτύπωση των
φωτογραφιών. Ο Order Manager υποστηρίζει τα περισσότερα MiniLab ή

Χαμηλή επένδυση, Όλα τα μεγέθη, Γρήγορη
απόσβεση
Εάν δεν σας ενδιαφέρει να επενδύσετε σε ψηφιακό MiniLab με το
λογισμικό Order Manager μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό
φωτογραφείο με 4 φωτογραφικούς εκτυπωτές (κάλυψη των 4 βασικών
μεγεθών φωτογραφιών), με πολύ χαμηλότερο κόστος και ταχύτατη
απόσβεση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστή για τη λειτουργία του Order
Manager
¨Λειτουργικό Σύστημα: Windows® XP Professional με SP 2
¨CPU: Minimum 1 Ghz
¨RAM: Minimum 1 GB
¨Σκληρός Δίσκος : Minimum 1 GB
¨Συνδέσεις : 1USB, Κάρτα δικτύου
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Photobook Stations
Δημιουργήστε Photobooks εύκολα και
γρήγορα!
Δυνατότητα δημιουργίας Photobook και από τους
πελάτες σας
Χαμηλό κόστος αναλωσίμων
Γρήγορη απόσβεση
Εύκολη λειτουργία με οθόνη αφής
FotoToGo Fotobook Pro
FotoToGo Order Station για παραγγελιοληψία φωτογραφιών,
δημιουργία Photobooks, εκτύπωση φωτογραφιών
διαβατηρίου
FotoToGo order manager PC για δημιουργία Photobooks,
διαχείριση παραγγελιών, σύνδεση με Mini Lab ή με
οποιαδήποτε εκτυπωτή (Sony, Michubishi, inkjet), διαχείριση
πληρωμών
Έγχρωμος Laser φωτογραφικός Photobook Εκτυπωτής.
Μέγεθος εκτύπωσης μέχρι Α3, φωτογραφική ποιότητα, 26
σελίδες ανά λεπτό
Έπιπλο εγκατάστασης
Βιβλιοδετικό Photobook
Επιπλέον λογισμικό
My Book Photobook Software
FotoSlate 4
Mosaic Creator
Και άλλα..

€
250 να
μή
ανά

Δώρο Δικτυακός σκληρός δίσκος (Network Storage) 750GB
FotoToGo Fotobook Basic
FotoToGo Fotobook PC για δημιουργία Photobooks
Έγχρωμος Laser φωτογραφικός Photobook Εκτυπωτής.
Μέγεθος εκτύπωσης μέχρι Α3, πραγματική φωτογραφική
ποιότητα, 26 σελίδες ανά λεπτό
Έπιπλο εγκατάστασης
Βιβλιοδετικό Photobook
Επιπλέον λογισμικό
My Book Photobook Software
FotoSlate 4
Mosaic Creator
Και άλλα..

€
180 να
μή
ανά

Δώρο Δικτυακός σκληρός δίσκος (Network Storage) 500GB
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FotoToGo ATM
24 ώρες παραγγελία και εκτύπωση ψηφιακών
φωτογραφιών
Λειτουργεί σαν σταθμός παραγγελιοληψίας ή
σταθμός άμεσης εκτύπωσης ή και τα δύο
Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή
Οθόνη αφής
Μεγάλες δυνατότητες επέκτασης

Monitor
15’’ TFT Touchscreen SAW
Δέχεται φωτογραφίες από
CFI+II, MD,SM,XD,SD,MMC, MS(Duo,Pro,PRO
Duo),USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth,
Infrared)
Software
FotoToGo software, εκτύπωση σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής Φωτογραφιών
κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης,
κερματοδέκτης-μετρητά*
Optional
Εκτυπωτής αποδείξεων
Κερματοδέκτης - Χαρτονομίσματα
Θερμικός φωτογραφικός εκτυπωτής

Εγγύηση
12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον
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