Produktbroschyr

GreenSpot Mark III
Modulär kundstation för självbetjäning
med unik och flexibel design
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4 tips om
kundstationer
Allt fler ser fördelarna med en riktigt snyggt
designad och användarvänlig kundstation –
och här ger vi dig fyra informativa tips inför
en beställning.
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Säljer eller informerar 24/7/52
Kundstationer utsätts för ständigt slitage, men med kvalitativ
kringutrustning blir de både tåliga och hållbara och kan användas dygnet runt, året om, som informatör, säljare eller receptionist – beroende på hur kundstationen ska användas.
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Ersätt eller komplettera personal
Med en kundstation kan du låta kunder checka in eller ut på
ett gym eller hotell för att ta två exempel på användningsområden. På det sättet avlastar du din personal och kan låta
dem ägna sig åt andra uppgifter som kan vara viktigare –
som merförsäljning, exeptionell kundservice eller bara finnas
tillgänglig för de kunder eller besökare som behöver och
uppskattar en personlig kontakt.
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Spara utrymme
En kompakt och väldesignad kundstation, som används smart
på en plats med begränsat utrymme, gör att du kan visa upp
mer av de produkter och tjänster som du erbjuder dina kunder.
På så sätt använder du ytan i din lokal på ett mer kostnadseffektivt och flexibelt sätt – och med en flyttbar kundstation är
den alltid på rätt plats – och väldigt sällan i vägen.

4

Modulärt anpassad
En riktigt bra kundstation bygger på standardkomponenter
som är lätta att byta ut om de skulle gå sönder, men den ska
också kunna anpassas för specifik kringutrustning – om det
så behövs. I tillägg ska den vara enkel att bygga, placera och
flytta runt.

2

Produktbroschyr | GreenSpot Mark III

Den modulära
kundstationen
GreenSpot-plattformen är utvecklad för
att erbjuda en oöverträffad kundstation
med optimal flexibilitet – helt baserad
på standardkomponenter.

Lätt att montera och att underhålla
Med GreenSpot skapas en flexibel lösning som är
lätt att montera, placera, flytta, omkonfigurera för nya
eller utökade uppgifter samt vid behov montera ner
igen på plats – vilket gör transport, drift och underhåll mycket enklare än med normala kiosklösningar.

GreenSpot används bäst i anslutning till en reception
på ett hotell, en serviceinrättning eller ett företag –
eller för artikelsökning, direktköp eller som kundterminal i en butik. I många fall kommer den även 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, konsertlokaler och gym eller i transportsystem för bussar, flyg och tåg.

Nya tillval finns bara ett telefonsamtal bort
När nya behov uppstår kan du uppgradera GreenSpot med ny kringutrustning och då alla tillval är
standarkomponenter kan dessa snabbt levereras
och installeras. Samma enheter kan även användas i
kassan eller i receptionen, varpå samma enheter kan
vara backup åt varandra – och driftsteknikern har då
samma utrustning överallt i miljön.

Endast standardiserad kringutrustning
Specialutvecklade kundstationer byggda på specialkomponenter kan ofta resultera i långa leveranstider, höga minimikvantiteter – och vid behov av
service kan de ta mycket lång tid att reparera.

”Made in Sverige – for Sweden – and more”
Grundutvecklad i Sverige
Vidareutvecklas i Sverige
Tillverkas i Sverige
Lagerförs i Sverige
Specialanpassas i Sverige

Genom att basera GreenSpot-plattformen på standardkomponenter som pekskärmen GreenTouch, kan
en enkel och stabil lösning garanteras.
Vidare finns plats för tillval som den högpresterande
och flexibla termokvittoskrivaren TSP143 från Star,
ID-Techs läsare för kort med magnetremsa, streckkoder eller kontaktlös teknik samt ett robust industritangentbord från Tipro.
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Hundratals smarta
kombinationer
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15” eller 19”
pekdator?
Välj en stilren och kraftfull pekdator
på 15 eller 19 tum och montera sedan
på en valfri kort-, streckkods- eller
beröringsfri läsare enligt önskemål.

OmniMag
kortläsare
(tillval)

GreenTouch Wide
19” pekdator

GreenTouch
15” pekdator
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Topplatta med
toppenmöjligheter

Yomani XR
betalterminal
(tillval)

Den mångsidiga topplattan
gör det möjligt att montera
pekdatorer eller pekskärmar
av olika storlekar och fabrikat
men även tangentbord för sökoch registreringstillämpningar,
extra etikett- och biljettskrivare
samt betalterminaler från olika
tillverkare.

RT200
skrivare för biljetter
och etiketter
(tillval)

Tipro
tangentbord
(tillval)
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Dölj kablage
snyggt & enkelt
SpacePole
stativlösningar
Tack vare GreenSpots smarta design
dras och döljs data- och elkablage från
utvalda komponenter enkelt i kioskens
inre. Genom de två huvudbenen finns
även kanaler för kommunikations- och
elkablage för extern anslutning – vars
längd kan efter behov vid leverans.

Kort eller långt
horn med
kabelkanaler
Vertikal
stabiliseringsplatta
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Med kvittoskrivare
– eller utan
Du väljer om du vill ha en
kvittoskrivare i din design.
Vi använder oss främst av
termokvittoskrivaren TSP143
från Star, som finns i massor
av olika versioner med olika
prisklasser och prestanda
samt flera olika gränssnitt för
enkel inkoppling.
Utan kvittoskrivare
men med täckplåt
Med kvittoskrivare

Tom kvittoskrivarlåda

TSP143 på plats

Med täckplåt
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Noga utvalda komponenter
Vi har valt ut den bästa och mest funktionella kringutrustningen till GreenSpot –
som fungerar allra bäst i den modulära pekkiosken. Det är produkter vi lagerför,
supporterar och erbjuder service på och som vi även säljer till fristående tillämpningar. Du väljer de komponenter som du önskar i din egen design – och vi kan även
integrera ytterligare produkter som du kan ha behov av.
GreenTouch och GreenTouch Wide

GreenTouch är en förträfflig pekdator optimerad för butiker och
andra områden inom tjänstesektorn där design och funktionalitet
går hand i hand. De 15” eller 19” stora skärmarna har den senaste
kapacitiva pektekniken (PCAP, som även används i mobiltelefoner),
med glas ända ut i kanten och effektiv LED-bakgrundsbelysning.

TSP143

Stars kvittoskrivare TSP143III är en av de beprövade modellerna
från Stars berömda TSP143-serie som används av stora butikskedjor och snabbmatrestauranger över hela världen likväl som i din
lokala butik och café – och i GreenSpot.

Yomani XR

Yomani XR är en kraftfull och pålitlig betalterminal som enkelt
integreras och monteras i GreenSpot. En rad funktioner som är
kopplade till ett intuitivt användargränssnitt gör Yomani XR idealisk
för att genomföra kontantlösa transaktioner inom detaljhandel,
hotell, bar och restaurang – eller i en pekkiosk som GreenSpot.

RT200

Etikettskrivaren RT200 är den perfekta lösningen när utrymmet
är begränsat och tillgängligheten måste vara hög. Etikettskrivaren
blandar den kompakta storleken med en unik industriell design och
det gör den perfekt för etikett- och biljettproduktion i GreenSpot.

K-Line

Tipros industritangentbord är extremt tåliga och avsedda att
användas i tuffa miljöer. Omrons mekaniska tangentbrytare är
täckta av ett skyddande och präglat polyestermembran som ger
god taktil återkoppling vid användning. Ytan är därmed resistent
mot damm, fukt, alkohol och hushållsrengöringsmedel.

OmniMag DualHead

Omni™ Duo-läsaren finns i flera varianter och är utformad för
krävande applikationer som självbetjäningskiosker, där den gjutna
metallbasen av rostfritt stål och ett slagtålig hölje i stark plast gör
den idealisk. Metallbasen kan säkert monteras med skruvar och
kabeluttag finns på sidan eller botten av enheten.

Vuquest 3320g

Vuquest™ 3320g är en kompakt area-imager, som erbjuder effektiv
läsning av en- och tvådimensionella streckkoder, förpackad i en lätt,
hållbar och kompakt formfaktor. Skannerns snygga och eleganta
design och fasta skruvpunkter gör att den passar perfekt i detaljhandel, lätt industri – och självbetjäningskiosker som GreenSpot.
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Kundstation på
dina villkor
Tack vare GreenSpots modulära design
kan vi skapa en optimal lösning för just
din verksamhet, baserad på din unika
kringutrustning.
Marknaden för kundstationer är känd för att ha
mycket långa ledtider samt krav på köp av ett flertal
stationer vid samma tillfälle, vilket ofta sker via direktförsäljning från tillverkaren av dem.
Stationerna blir specialutformade och byggs ofta
med speciella OEM-komponenter – vilket kan innebära utmaningar vid serivce eller om man behöver
ytterligare en kiosk vid ett senare tillfälle. Dessutom
brukar kioskerna levereras färdigmonterade i stora
trälådor, som man praktiskt taget behöver minst en
palllyft för att flytta.

kan köpa de komponenter som behövs och montera
hela kundkiosken redan nästa dag – eller beställa en
komplett, skräddarsydd kiosk som vi monterar innan
leverans. Om någon komponent går sönder kan du
ha en ersättningskomponent hos dig redan dagen
efter – och dessutom kan samma komponent användas i bemannade miljöer på en kassadisk, hängande
på väggen eller på GreenSpot.
Utöver de standardkomponenter som GreenSpot
bygger på i grunden är det fullt möjligt för dig att
montera vilken pekskärm eller pekdator som helst
på GreenSpot. Du kan vidare montera en annan
betalterminal än just Yomani och du kan applicera
modifierade hållare för egna kortläsare för kontaktlös
läsning, kodning m.m.
Du väljer och skapar med andra ord själv den design
som passar dina förutsättningar allra bäst.

Stora fördelar med standardkomponenter
Alla komponenter för en GreenSpot-kiosk finns i lager
och de säljs och levereras snabbt och separat. Du

På de valfria hornen,
kan du med enkelhet
montera olika
stativlösningar från
Ergonomic Solutions
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Teknisk specifikation
KONCEPTBESKRIVNING STANDARD
Standardfot med fyra hål för montering i golv med expanderskruv

PEKSKÄRM

Två ben med kanaler för kablage

GreenTouch

Topplatta med VESA-fästpunkter för pekdator t.ex. GreenTouch

Kompakt och effektiv design för detaljhandeln, tjänstesektorn och för
användning inom frisk- och hälsovård

Låsbart skrivarskåp med öppning för kvittoutskrift samt plats för
kablage och elanslutning av utrustning

Vinnare av designpriset Good Design 2017

Grendosa med plats för tre elanslutna enheter

15” eller 19” ramfri True Flat PCAP Touch-skärm

Komponentbaserad för enkel lagerhållning, snabb leverans, flexibel
konfiguration samt snabb och billig transport

Intel® Celeron® J1900 Quad-Core Processor

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, Honeywell streckkodsläsare
eller tredjepartsprodukt på skärmens högra sida
Tipro Industritangentbord för snabb inmatning av större mängder data
Lock till skrivarskåp för tillämpningar då skrivaren ej monterats
Kort och långt horn för montage av SpacePole montagelösningar på
var sin sida av kiosken
Montagepunkt med håltagning för SpacePole huvudstolpe för
montage av VESA-fäste för tredjepartsskärm eller tredjepartsdator

LED-bakgrundsbelysning i skärmen
Många anslutningsmöjligheter för kringutrustning
VESA-fäste för montage på podium såsom GreenSpot
Inkluderar USB-hub för enkel anslutning av tillvalsutrustning

KVITTOSKRIVARE TILLVAL
Star TSP143III från Star (även andra modeller ur TSP143-serien med
olika interface och prestanda)
Monteras för enkel pappersladdning i låsbart skrivarskåp
För 80 mm kvittopapper i tjocklek 55, 80, 105 och 125 g/kvadratmeter, t.ex. GreenReceipt

KORTLÄSARE TILLVAL

ANSLUTNINGAR

ID-Tech OmniMag (för kort med magnetremsa)

Anslutning till elnätet via lång, kundanpassad elkabel från podiets fot

ID-Tech OmniMag DualHead (för kort med magnetremsa. Har dubbla
läshuvuden så kortet kan läsas oavsett hur det dras genom läsaren)

Anslutning till nätverk via ethernetkabel från podiets fot
Grendosa för elanslutning finns gömd under skrivarskåpet

MATERIAL

ID-Tech OmniBar (för kort med streckkoder)
ID-Tech OmniMag/Bar (för kort med magnetremsa och/eller
streckkoder)

Rostfritt stål

ID-Tech OmniFare (för kontaktlösa kort och/eller kort med
magnetremsa)

YTBEHANDLING

Honeywell VuQuest för läsning av en- och tvådimensionella
streckkoder

Pulverlackad yta i svart. Andra färger och designdetaljer kan erbjudas
som tillval

VIKT, MÅTT OCH MONTAGE
Höjd (utan pekdator): 960 mm
Bredd: 405 mm
Djup: 215 mm
Vikt: 20 kg (med basfot) samt 30 kg (med månfot)
Lagras och transporteras omonterad
Monteras på plats på drygt en timme
Kan fabriksmonteras mot avgift och skeppas på pall

GARANTI
Ett (1) års fabriksgaranti på podiet och dess mekaniska komponenter
För periferiutrustning som pekdator, kortläsare, kvittoskrivare m.m.
hänvisas till separata datablad

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 K847 ffrån Tipro för snabb inmatning av större
mängder data, t.ex. i sök- och registreringstillämpningar
Levereras monterad på separat topphylla för snabb och enkel
installation
Kan fås med olika tangentbordslayout beroende på språkbehov

Vi hjälper dig att lyckas

Centrallagret i Arlandastad rymmer framtidssäkrade
moln- och betallösningar, streckkods-, etikett- och
plastkortsutrustning samt förbrukningsvaror. Vi utvecklar och tillverkar även kompletterande produkter
och tjänster under vårt eget varumärke Green.
Ledande tillverkare och varumärken
Vi arbetar kontinuerligt med leverantörer som har
den bästa kanalstrategin, affärslogiken, produkter-

na, de bästa, starkaste och mest flexibla organisationerna samt med varumärken som ger både oss,
våra kunder och affärspartners bäst förutsättningar.
Flera av de produkter som vi lagerför är dessutom
belönade med designpris och högt uppskattade av
användare runt om i världen.
FuturiumHuset – kontor och lager i världsklass
I mars 2021 flyttade vi huvudkontor och lager till
FuturiumHuset, en fastighet designad av och för oss.
Den är förärad med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, drivs av geotermisk bergvärme och en av
Sigtuna kommuns största solcellsanläggningar samt
rymmer även gym och laddare till elbilar.

Snabb hantering

Personlig kontakt

Unik expertis

Vi skickar normalt
din beställning
samma dag

Dina affärsutmaningar
är vårt enda fokus

Vi säkerställer att du
hittar bästa möjliga
lösning

Origum Distribution AB
Generatorgatan 6
195 60 Arlandastad

Noga utvalt

Konfigureringshjälp

Ett kvalitativt
produktsortiment
i toppklass

Vi konfigurerar både
hård- och mjukvara
innan leverans

08-410 509 50
origum@origum.se
www.origum.se
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