Em 2000, a PARTTEAM realizou a produção do seu primeiro quiosque
multimédia. Desde essa data que a tecnologia dos quiosques multimédia
se desenvolveu de uma forma bastante acentuada. A PARTTEAM também
se desenvolveu, assim como os seus produtos, que tem sido sinónimo de
design e tecnologia “state of the art”.
O quiosque NOMYU é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento,
com características técnicas inovadoras e um design sofisticado, que
resultam num produto supremo.

Design Moderno e Elegante
Foi um desafio conseguir que um quiosque multimédia com tantos recursos
e funcionalidades pudesse ter uma espessura tão reduzida.
A utilização de tecnologias amigas do ambiente (como por exemplo displays
led) e uma inovadora forma de produção, permitem que o NOMYU se
destaque pela sua beleza estética, muito graças à sua espessura reduzida,
mesmo para displays de grandes dimensões.
Mesmo no caso em que sistemas de ventilação de grande dimensão ou
ar condicionados são necessários, a perfeita, eficaz e estratégica integração
destes elementos no NOMYU continuam a garantir que estejamos na
presença de um equipamento sublime em termos de design.
A experiência única da PARTTEAM no desenvolvimento de quiosques é
fundamental para se obter um equipamento extremamente atraente e com
um nível elevado de precisão de acabamentos.
Aliada à elevada tecnologia utilizada no fabrico do NOMYU, a única forma
de conseguir um produto com tão elevado rigor estético é o facto de todos
os acabamentos serem realizados de forma manual.

Como líder de mercado em quiosques multimédia e mupis digitais, a Partteam sabe que é importante para os
clientes a existência de um padrão.
Esse foi um dos motivos que levou ao desenvolvimento do NOMYU. É um modelo que irá ser imediatamente
identificado, embora seja possível configurar e personalizar em várias dimensões. Apesar de ser um modelo
com personalidade forte, o NOMYU pode ser adapatado às necessidades dos clientes, para atender às exigências
do seu projecto, com um design elegante com vários tamanhos de display, e extremamente fácil de instalar
a fim de maximizar o ROI (Retorno sobre Investimento).

O Nomyu foi desenvolvido especialmente para
divulgação de publicidade dinâmica e pode suportar
displays de grandes dimensões.

Além do modelo retrato, o NOMYU pode ter outras
configurações como Landscape ou fixo na Parede.

A nossa experiência neste mercado permitenos saber que nem sempre as exigências dos
clientes e projectos são sempre idênticos, e
que, em muitos casos, há uma necessidade
de outras configurações de visualização além
do formato “portrait”.

Há também aplicações muito específicas, tais
como vídeo ou TV Streaming onde a
configuração “landscape” é sem dúvida mais
eficaz e recomendada.

O Nomyu foi especialmente desenvolvido
e desenhado para a apresentação de
informações multimédia e para servir
com sistema interactivo para permitir a
pesquisa de informações por parte dos
utilizadores.
Pelo facto também de ter sido idealizado
para grandes espaços interiores ou para
ser instalado ao ar livre, a opção por 2
displays pode ser uma eficaz forma de
permitir a utilização em simutâneo de
utilizadores, aumentando ainda mais a
eficácia deste equipamento em ambiente
de self-service.
Os nossos engenheiros e designers
criaram uma solução que, além de
tecnologicamente inovadora, representa
uma marca distintiva em relação ao
design, usabilidade e ergonomia, uma
vez que é possível manter a identidade
do produto, qualquer que seja a
configuração ou componentes utilizados.

moldura do vidro pintada

frame com largura reduzida

acabamentos perfeitos

Todos os detalhes foram pensados ao detalhe no NOMYU em termos de design. As linhas “clean” e ângulos
rectos do NOMYU dão-lhe uma elegância sem precedentes no sector dos quiosques multimédia. A estrutura
metálica também foi projetada paraser tão estreita quanto possível, de modo a que o que importa fosse destacado:
o display. A moldura preta do vidro destina-se a permitir o uso de displays com frames mais largas, de modo que
elas fiquem completamente ocultas para o utilizador.

Pare de se preocupar com as condições adversas. O NOMYU foi
desenvolvido para ter proteção contra a chuva, poeira e ambientes muito
frios, que garantem a sua usabilidade desde -40 ° C.
É produzido num invólucro totalmente robusto com sistemas de
ventilação standard poderosos, mas também está disponível com o
sistema de ar condicionado que garante execelentes condições de
funcionamento a todos os equipamentos no interior do NOMYU.

O NOMYU foi desenvolvido para permitir a integração de qualquer
tipo de ecrã táctil, criando um dispositivo interativo para interior.
A Partteam tem uma experiência única no campo de tecnologias
interativas, que permite que elas sejam integrados no NOMYU de
forma eficaz e profissional.
Em quiosques de exterior, a tecnologia Procap pode ser integrada
no NOMYU permitindo que o toque a seja realizado na superfície
do vidro, dando o NOMYU segurança extrema contra vandalismo

Tecnologias mais amplas de toque podem ser usadas, cada uma
otimizada para diferentes características operacionais e ambientes
para atender às necessidades das aplicações de clientes, como SAW
(Surface Acoustic Wave), Capacitivo, Infravermelho, Optico, Capacitiva
Projetada (Procap), etc.
O NOMYU interativo está disponível de 17'' a 103”, de toque único a
40 toques independentes, e com possibilidade de interacção com
dedo, mão, luvas e ponteiro.

O NOMYU foi desenvolvido para ter proteção contra condições de poeira e
altas temperaturas. Encontra-se disponível (opcional) com o sistema de ar
condicionado,que fornece boas condições de funcionamento aos
equipamentos.
O NOMYU está equipado com painel de alto brilho para instalações ao ar
livre e com vidro de segurança temperado com AR (Anti Reflective) e Filtros
UV (opcional), que garantem uma excelente proteção contra raios solares
e aumentando o MTBF (tempo médio entre falhas) do painel (display).
O sistema de ar condicionado exclusivo (combinação de ventilação e de ar
condicionado), garante a funcionabilidade ideal em "sun mode" até 55 ° C
(exterior).

Linhas minimalistas e sóbrias dão
um ar incrivelmente moderno e leve
ao quiosque. Isto em conjugação
com a estrutura compacta e sólida,
transmite uma imagem de
simplicidade, estilo e robustez.

O NOMYU foi desenvolvido para ser usado em qualquer lugar, interior
ou exterior, para qualquer tipo de aplicação. É o equipamento ideal para
qualquer mercado ou sector, já que o seu design e funcionalidades dãolhe um grau de versatilidade incomparável.
Assim, como painel digital de informações ou quiosque interativo, o
NOMYU irá surpreender e destacar-se no meio envolvente, respondendo
às necessidades dos clientes.
A motivação para desenvolver este produto era conseguir
um produto com um design sublime, mas ao mesmo tempo
com componentes tecnológicos recentes e disruptivos.

O sistema Wireless do NOMYU é exclusivo e foi
projectado para transferência de dados sem fios a
elevada distância e com possibilidade de antena
externa para a maior distância de cobertura sem fios.
O sistema padrão possui uma antena de 5dBi (que
pode chegar a até 22Mbps) e com uma simples
mudança de antena é possível alcançar
uma distância de mais de 2 km, mantendo uma média
de 12 Mbps.
Uma vantagem do sistema exclusivo do NOMYU é o
conector R-SMA. Para aplicação ainda mais exigentes,
a antena pode ser removida e substituída por uma
outra antena que dá uma maior flexibilidade e opções.

O sistema wifi exclusivo do NOMYU também pode
funcionar como um ponto de acesso. O software AP
permite que o NOMYU possa ser usado como um
meio de acesso à internet por parte dos utilizadores.

O NOMYU pode integrar a tecnologia NFC, que
certamente irá tornar a vida mais fácil e mais
conveniente para os consumidores, tornando-o
mais simples para fazer transações, troca de
conteúdos digitais, e conectar dispositivos eletrónicos
apenas com um toque.

NOMYU foi pensado ao mais ínfimo pormenor. O vidro
da frente do NOMYU foi concebido para ter um espaço
específico para a colocação de um logotipo ou o nome
do cliente.
Apesar de ser um produto com a sua própria identidade,
o NOMYU é um equipamento direccionado aos clientes,
e portanto para identificá-los.

Personalização e decoração do NOMYU em vinil de impressão ou vinil
de corte
Além da colocação do logotipo ou nome do cliente no vidro da frente do NOMYU , a personalização do quiosque
pode ser realizada com colocação de imagens em vinil na frente ou posterior do quiosque, permitindo assim realizar
publicidade a uma marca, um produto ou simplesmente para apresentar informações.
Embora existam duas cores padrão (Cinza e Branco), opcionalmente o cliente pode escolher uma qualquer cor do
catálogo RAL para personalizar o NOMYU (devido a especificações do projeto).

Nós preocupamo-nos consigo.

O Nomyu foi desenvolvido para ser um novo equipamento Urbano
e parte integrante de qualquer ambiente (como as cidades).
Foram criados módulos que podem ser adicionados ao NOMYU
e que servem vários propósitos relacionados com o ambiente
urbano.
Um dos módulos é xtWay, que pode ser personalizado com o nome
da rua, ou qualquer outra utilidade como informações para os
moradores, turistas, etc.

Outro dos módulos existentes é o marco "i", que identifica
claramente o NOMYU como sendo um ponto de informação
(neste caso digital), permitindo que seja rapidamente identificado
e visto por qualquer pessoa, incluindo turistas e visitantes.
No ambiente interno (por exemplo, aeroportos, centros
comerciais), o xtWay e o marco “i” podem ser usados para
identificar o NOMYU como diretório virtual ou serviço de
atendimento virtual.

Landmark “i”

xTway

As imagens dos possíveis módulos e complementos são meramente ilustrativas, e pode não ser exactamente o produto final.

Este módulo pode ter iluminação para a parte publicitária ou apenas
como luz ambiente, fazendo do NOMYU um objecto de design
desejável para qualquer rua.

Cobertura Superior
Protecção Atmosférica,
Iluminação

Iluminação superior

Led lateral

Iluminação ambiental

Proteção
e Apoio para os pés
Estrutura de protecção do quiosque e
suporte para apoio dos pés.
As imagens dos possíveis módulos e complementos são meramente ilustrativas, e pode não ser exactamente o produto final.

O NOMYU pode ser personalizado em termos de design e
funcionalidades, tais como a integração de um ecrã interactivo lateral.
Com esta configuração, garante inúmeras possibilidades, tais como
fornecer interactividade e publicidade simultaneamente.

É possível configurar o NOMYU com
displays de grandes dimensões para
publicidade (em cada face) e pequenos
displays interactivos, permitindo a criação
de um dispositivo multimédia
impressionante.
Com esta configuração, ela adquire
inúmeras possibilidades como
interatividade e publicidade
simultaneamente em ambos os lados.

Display Single Side
Display interactivo integrado
na lateral (uma face)

Dupla Face Display V1
Duplo Display interativo integrado
na lateral

Dupla Face Display V2
Duplo Display interativo
integrado na lateral.

Versão interior e económica
A versão do Nomy Inlite foi
desenvolvido com a
finalidade de obter um
design semelhante ao
Nomy através de um
método simples e
económico de fabrico.

Formato de vidro com
linhas curvas
Disponível:

Tecnologia Touch ProCap
Publicidade dinâmica

Formato de vidro com
linhas rectas
Disponível:

Tecnologia Touch Procap ou
Infravermelhos
Publicidade dinâmica

A tecnologia de ventilação e refrigeração desenvolvida para o
NOMYU garante a máxima eficácia e fiabilidade, mesmo em
temperaturas extremas e de grandes flutuações.
Sabendo que uma das situações mais criticas nos equipamentos
de exterior com display é o aquecimento gerado por todos os
equipamentos eletrónicos (displays, computadores, etc.) foi
desenvolvido um sistema inovador que permite que o sistema
de ar condicionado fique interno ao equipamento, permitindo
desta forma manter o design atractivo do NOMYU mas sem
retirar a fiabilidade e eficácia ao sistema de refrigeração.
O NOMYU está assim preparado para para os mais diversos tipo
de ambientes, sejam eles frios, quentes ou húmidos, com
capacidades de ventilação desde os 330W aos 2000W.

Sistema de ventilação e ar condicionado

Com este sistema inteligente o NOMYU pode operar numa faixa de temperatura entre -20 º C e 40 º C, sendo ainda
possível estender estas temperaturas para variarem entre -40 ° C a 55 ° C.
O sistema exclusivo de ar condicionado, com elevada resistência contra a corrosão do condensador, permite
também que o NOMYU opere em ambientes perto do mar. Com este sistema, e toda a tecnologia de ventilação
desenvolvida é garantido um menor risco de falha de pontos críticos do sistema e uma maior simplicidade dos
processos de manutenção, minimizando assim o tempo médio entre as falhas.

A integração de um sistema de alarme compacto oferece uma excelente
protecção para NOMYU..
Com um sensor de contacto magnético, qualquer abertura não
autorizada da porta envia um alerta para o sistema de controle e uma
sirene embutida no quiosque é activada.
Também é possível controlar a fechadura da porta com um interface
opcional (leitura de cartões, biometria, etc.) ou inclusivamente com
controlo remoto multicanal (SMS, Web).
Um sensor de choque / tilt com ajuste de pré-alarme também é possível
instalar o que irá ativar o alarme se o NOMYU estiver sujeito a
"solavancos" que podem indicar possível tentativa de invasão.

Com o sistema de sensor de proximidade (opcional), o NOMYU é capaz de detectar a presença ou a circulação
de indivíduos.
Com este sensor fotoeléctrico, várias funcionalidades de software podem ser implementados, tais como a
capacidade para activar o conteúdo só com a presença de utilizadores. Com as funções de registo, a detecção
e a distância, o NOMYU pode determinar se uma pessoa está a aproximar-se ou afastar-se, permitindo desse
modo activar diferentes conteúdos.

O minimalismo não é uma tendência
nem um fenómeno de moda, é uma filosofia.
É pôr de parte o que não se necessita e deixar-se
seduzir pelo essencial.

Vidro anti-reflexo,
uma imagem mais
clara e cintilante

Vidro float
Normal

O vidro com tratamento “micro-etching” ou antireflexo quase elimina
completamente reflexos, e é adequado para utilização para displays
de alta resolução e luminosidade , ou seja, sempre que as exigências
de qualidade de imagem são elevadas, permitindo desta forma a
instalação do quiosque em ambientes de elevada luminosidade e
susceptivel a elevados reflexos. É possível ainda efectuar um
tratamento anti-glare, proporcionando uma experiência interactiva
muito mais suave e eficaz.

Não é um gorila

NOMYU está equipado com um vidro de alta qualidade, temperado com propriedades anti-reflexo
(opcional). É fabricado pelo processo float, que produz um vidro com uma superfície perfeitamente
plana, paralela, com resistência a agressões ambientais e resistente ao impacto de um corpo em
pêndulo (1C2).

Excepcional resposta táctil ,
resistente a arranhões e manchas,
alta durabilidade...
Vidro Touch Screen Suave
O NOMYU com vidro ultra-suave apresenta a melhor
experiência de toque. O vidro é mais suave do que a
maioria de outros vidros no mercado de quiosques e
de produtos touch-screen comuns. Depois de começar
a tocar na superfície do NOMYU, irá notar imediatamente
a diferença.

Brilho e desvanecimento
Em dias de sol o brilho e os reflexos podem ser um
enorme problema, obstruindo a visão e proporcionar
uma experiência desagradável. As propriedades únicas
do vidro do NOMYU permitem filtrar e reduzir esses
elementos inconvenientes, deixando uma experiência
brilhante, mas quase livre de reflexos. Além disso,
este vidro recebe um tratamento químico especial
que oferece alta resistência a arranhões e manchas.

Interação e Usabilidade

Nomyu

maioria dos quiosques touch outdoor

touch-screen comum

Os nossos engenheiros e técnicos conseguiram
no desenvolvimento deste equipamento reduzir
substancialmente a camada de ar entre o vidro e
o display.
Este tipo de construção oferece menos reflexos e
uma visão mais clara, mesmo com a exposição
solar intensa.
Através da redução da camada de ar, é possível
aumentar a capacidade de resposta e reduzir os
efeitos paralax.
Assim, o NOMYU é mais eficaz e a experiência
muito mais intuitiva.

Onde outros falham, conseguimos superar nossas
metas e expectativas.

Airgap entre o vidro e display

5000

cd/m2 (nits)

24/7
funcionamento

até103’’
polegadas

O tipo de displays (de elevado brilho e contraste) utilizados no NOMYU são capazes de produzir
imagens com leitura mesmo em condições de exposição à luz solar , podendo desta forma ser
instalado ao ar livre, assim como em ambientes “fechados.”
Diferentes condições de iluminação externas exigem diferentes níveis de brilho. Um sensor de luz (opcional) pode
ser instalado, medindo a luz ambiente no local de instalação e ajustando automaticamente a imagem de acordo
com as condições de luminosidade

Tecnologia Fluid Crystal ™

Lentes Carl Zeiss ®

Esta é a tecnologia que torna uma câmara melhor.
Imagens mais suaves, cores mais nítidas e
realistas.

Imagens nítidas de uma lente da primeira
marca da indústria da fotografia.

15 Megapixel
Imagens com 15 megapixels para fotos com
alta resolução.

Auto Focus
O foco automático é 20 quadros mais rápido,
mais sensível e mais inteligente

O Kinect mudou a forma como as pessoas
interagem com os computadores e, especialmente,
equipamentos de entretenimento. Agora, o Kinect
oferece o potencial de transformar a forma como
as pessoas interagem com equipamento
profissional e a sua integração NOMYU possibilita
a sua utilização em sectores como o turismo,
educação, saúde, retalho, transporte, etc.

Gravação Full HD 1080p
Gravação em 1080 p HD widescreen de 30
frames por segundo (fps).

O NOMYU é o equipamento perfeito para aproveitar
ao máximo este sistema operacional, incluindo
gestos de toque e outras características multitouch.

TOs logotipos e nomes dos produtos mencionados neste documento relacionadas a fabricantes terceiros são marcas registradas de produtos e servem apenas para fins de informação.

O Windows 8 representa uma mudança
fundamental na forma como o Windows funciona,
sendo muito mais sensível ao toque e
orientado para uso em tablets, bem como em
quiosques interativos.

O NOMYU é compatível com todos os sistemas de
sinalética digital e software multimédia.
Pode ser equipado com qualquer computador e
com qualquer sistema operativo no mercado,
tornando-se assim versátil. Sem qualquer sistema
proprietário ou exclusivo, permite a instalação de
todo o tipo de aplicativos residentes ou em Cloud
(”na nuvem”).

O NOMYU é o equipamento ideal para a apresentação de mapas
interativos ou uma solução de sistema de wafinding.
A utilização de displays de grandes dimensões permitem que os
mapas sejam apresentados com grande detalhe, permitindo a pesquisa
de um lugar ou a navegação no mapa muito intuitiva e precisa.
Este equipamento é ideal para a integração dos softwares relacionados
com o wayfind e guias turísticos, oferecendo aos utilizadores e turistas
uma ferramenta extremamente útil na pesquisa dos locais de interesse.

Experimente o futuro!
No desenvolvimento do NOMYU tudo foi
pensado ao detalhe. O NOMYU foi projetado
para que possa integrar as mais recentes
tecnologias, tais como displays 3D, e até
mesmo o vidro frontal pode ser
tecnologicamente alterado para ser capaz
de integrar displays autostereoscopic e
assim permitir uma experiência 3D original
sem óculos.

Sem a necessidade de óculos
especiais
Desfrute de uma experiência 3D
impressionante sem a necessidade de óculos
especiais. Graças ao efeito autostereoscopic
3D. Usando a tecnologia lenticular, dá-lhe
uma excelente nitidez e profundidade,
tornando a sua experiência 3D ainda mais
realistas e agradável. *

* Algumas especificações e características exibidas nesta página são
possíveis com o uso de displays/telas preparadas para o efeito.

O NOMYU pode integrar a tecnologia NFC
que torna a vida mais fácil e mais
conveniente para os consumidores de todo
o mundo.

Real Catcher é baseado em técnicas inovadoras de análise de imagem
usando uma webcam padrão, câmera IP, ou sistemas de análise de vídeo
especiais, como Kinect, PrimeSense e outros para realizar uma análise
facial das pessoas que assistem aos conteúdos que passam nos displays.
O sistema analisa o fluxo de imagens fornecidas pela câmera e permite
medir a eficácia da publicidade digital, contando o número de pessoas
que passam perto do sistema multimédia, quantas pessoas estão
realmente a olhar para os meios de comunicação e fornece o seu tempo
de permanência, o tempo de atenção, demografia e outros indicadores
como o sexo e faixa etária.

O NOMYU é extremamente avançado tecnologicamente, principalmente porque integra uma unidade
inteligente de controlo (ECU), desenvolvida em exclusivo para este quiosque e que possibilita o controle
remoto e gestão através de web browser, permitindo que o sistema e componentes eletrónicos estejam
sempre operacionais.
Em caso de emergência, procedimentos de protecção, como desligar display, desligar computador,
arranque de ar condicionado, desligar todo o sistema, são automaticamente realizados e com notificações
(e-mail ou sms) para garantir que o sistema é mais confiável e seguro possível.

Uma das características mais inovadoras que os
quiosques podem ter é, sem dúvida, o avançado
sistema de controlo remoto THE BRAIN.
O hardware é uma ECU (Unidade de Controlo Eletrónico),
desenvolvido pela PARTTEAM, pode ser instalado em
cada quiosque, assegurando que o sistema e os
componentes eletrónicos estejam sempre operacionais.
Este ECU além de possuir "inteligência" por meio de
algoritmos e funções pré-programadas que permitem
tomar decisões de forma autónoma, está ligado através
da rede a um portal web que aumenta ainda mais as
capacidades deste dispositivo.
O portal Web THE BRAIN é uma ferramenta fantástica
para gerenciar e monitorizar operações, o que permite
não só executar funções de controlo e estado de todos
os componentes que estão instalados em cada
quiosque, como também em tempo real executar ações
a todo os equipamentos que estão instalados no interior
de cada quiosque.

Nomyu tem a sua própria inteligência !

O portal Web THE BRAIN tem um conjunto de ferramentas
de visualização e gráficos que permitem de uma maneira
rápida e intuitiva perceber o estado de cada componente
de um quiosque em particular ou num grupo de quiosques.

Com o sistema The Brain é possível receber informação do estado dos
dispositivos através de SMS ou através do portal web The Brain .
Isto permite que os usuários autorizados (ex: pessoal técnico) recebam
alertas no telefone ou smartphone e também operar sobre os dispositivos
instalados no seu quiosque através de SMS. Como por exemplo, um
simples SMS com o texto "Display Off" vai desativar a exibição de
imagem de um quiosque em particular.

Quiosques equipados com o THE BRAIN podem integrar
vários sensores que fornecem informações em tempo
real sobre os componentes críticos do equipamento.
Este sensores são nomeados IngeniSensys e estes
estão ligados ao hardware THE BRAIN, enviando
permanentemente informações atualizadas ao portal
Web online THE BRAIN.
Neste portal Web é possível configurar ações e
notificações com base no estatuto de cada
IngeniSensys.

Quiosques com o THE BRAIN podem integrar um sensor
que permite uma verificação do conteúdo (como vídeo
ou imagens) que está a ser exibido no display do
quiosque.
Estrategicamente posicionado no interior do quiosque
e fora da vista do utilizador, garante que a exibição é
analisada de forma contínua. Usando algoritmos
desenvolvidos especificamente para o THE BRAIN, pode
realmente determinar se o monitor está conectado e,
mais importante que realmente está a transmitir
conteúdos.

THE BRAIN é um poderoso sistema que permite o
controlo remoto nas operações dos quiosques e
também obter em tempo real o estado dos vários
componentes que estão instalados nos quiosques.
Uma das características inovadoras presentes no portal
é a capacidade de criar eventos que são acionados
pelo estado de vários inputs.
Ainda mais inovador é o facto de que é possível ligar
o THE BRAIN a vários sistemas existentes (ex.
Pushover), permitindo desse modo uma expansão
praticamente ilimitada das ações ou alertas enviados.

Trigger

Action

Download this and other applications at:

Interior

Exterior

Proteção
IP54 / IP65

Anti
Vandálico

Webcam

Display de várias dimensões

Qualquer cor RAL e decoração em vinil
Colunas de som estéro
Frame preta

Vidro float normal ou anti-reflexo

Espaço reservado para logótipo
customizável do cliente

Marca Nomyu em relevo

Desenhado para ser usado em exteriores e interiores.

Pode ser produzido em aço pintado ou aço inoxidável
com a espessura de 2,0 mm a 2,5 mm

É uma espécie de mupi publicitário mas que permite a
divulgação de conteúdos de uma forma dinâmica e com
funcionalidade interativa (opcional)

A ventilação interior é forçada e todas as peças criam
um conjunto estanques que permite a protecção total
dos componentes internos contra os diversos agentes
atmosféricos.

Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de
fechaduras que permitem apenas a abertura das portas por
profissionais autorizados.
Sistemas de alarme podem ser integrados.

A fixação ao solo é feita através de uma peça
(chumbadouro/sapata) que, depois de fixada ao solo,
permite a sustentação do quiosque.

Altura - 2200 mm
Largura - 860 mm
Profundidade - 180 mm

180mm

860mm

2200mm
860m m

O NOMYU está disponível em várias dimensões e duas cores padrão (Cinza escuro e Branco Deep). Também disponivél em todas as cores RAL do
mercado. As cores RAL visualizadas no seu monitor ou catálogo impresso apresentam diferenças relativamente ao catálogo original de cores RAL.
Isto poderá dever-se, por exemplo, à calibragem do monitor do seu computador, (brilho, contraste, etc.). Consulte sempre um catálogo original RAL
numa loja especializada.

32’’

46’’

55’’

65’’

103’’

Altura - 2850 mm
Largura - 1300 mm
Profundidade - 270 mm

270mm

1300mm

2850mm

1300mm

O NOMYU está disponível em várias dimensões e duas cores padrão (Cinza escuro e Branco Deep). Também disponivél em todas as cores RAL do
mercado. As cores RAL visualizadas no seu monitor ou catálogo impresso apresentam diferenças relativamente ao catálogo original de cores RAL.
Isto poderá dever-se, por exemplo, à calibragem do monitor do seu computador, (brilho, contraste, etc.). Consulte sempre um catálogo original RAL
numa loja especializada.

32’’

46’’

55’’

65’’

103’’

NOMYU Inlite

Altrura - 210 mm
Largura - 800 mm
Profundidade - 180 mm

180mm

95kg

800mm

or
210mm

O NOMYU está disponível em várias dimensões e duas cores padrão (Cinza escuro e Branco Deep). Também disponivél em todas as cores RAL do
mercado. As cores RAL visualizadas no seu monitor ou catálogo impresso apresentam diferenças relativamente ao catálogo original de cores RAL.
Isto poderá dever-se, por exemplo, à calibragem do monitor do seu computador, (brilho, contraste, etc.). Consulte sempre um catálogo original RAL
numa loja especializada.

32’’

46’’

55’’

65’’

103’’

Characteristicas

P- Portrait
L - Lanscape

Indoor

I - Indoor
O - Outdoor

Outdoor

IP40/IP55/IP65
Protection

Anti
Vandalic

40 - IP40
55 - IP55
65 - IP 65

BF - Basic Fan
EF - Extra Fan
AC - Air Conditioner
HS - Heat System

HB - High Bright
MB - Medium Bright
BN - Normal

1 - Dark Grey
2 - Deep White
3- Other Color

RP - Regular Paiting
AG - AntiGrafitti Coating

R - Regular
A - Antirefl. Coating

Posição aceitável

Posição ideal

Posição ideal

Posição aceitável

Alterando a dimensão, vários componentes podem ser integrados tais como: bilhetes de Impressoras, moedeiros,
noteiros, Leitores de Cartões, teclados antivandálicos, Sensores de proximitade, etc

Display

32’’

ratio

42’’

46’’

55’’

65’’

70’’

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

Luminosidade
(recomendado para outdoor)

Luminosidade
(indoor)

Resolução
Kiosk Protection

(recomendado para outdoor)

Temperatura

1000 cd/m2
300 cd/m2

(até 1000 cd/m2)

1920 x1080 FHD
(ou superior)

IP40

(IP55 ou 65 opcional)

1000 cd/m2
350 cd/m2

(até 1000 cd/m2)

1920 x1080 FHD
(ou superior)

IP40

(IP55 ou 65 opcional)

1500 cd/m2

700
cd/m2
até 5000 cd/m2)

(opcional 3000 cd/m2)

450 cd/m2

300 cd/m2

(até 5000 cd/m2)

(até 3000 cd/m2)

(ou superior)

(ou superior)

IP40

700 cd/m2

450cd/m2

350 cd/m2

(até 2500 cd/m2)

(até 5000 cd/m2)

1920 x1080 FHD 1920 x1080 FHD 1920 x1080 FHD

1920 x1080 FHD
(IP55 ou 65 opcional)

700 cd/m2

(opcional 3000 cd/m2)

IP40

(IP55 ou 65 opcional)

(ou superior)

IP40

(IP55 ou 65 opcional)

(ou superior)

IP40

(IP55 ou 65 opcional)

-20°C / +40°C

-20°C / +40°C

-20°C / +40°C

-20°C / +40°C

-20°C / +40°C

-20°C / +40°C

-40°C / +55°C

40°C / +55°C

-40°C / +55°C

40°C / +55°C

40°C / +55°C

40°C / +55°C

Estrutura

Aço Lacado

Aço Lacado

Aço Lacado

Aço Lacado

Aço Lacado

Aço Lacado

Protecção Vidro

(Vidro 5 a 6 mm)

(Vidro 5 a 6 mm)

(Vidro 5 a 6 mm)

(Vidro 5 a 6 mm)

(Vidro 5 a 6 mm)

(Vidro 5 a 6 mm)

Temperatura AVAC
com ar condicionado

PC Conectividade
Audio
Consumo (aprox.)
Alimentação

RJ45

(Wifi / 3G / 4G LTE opcional)

2x20w

(ou superior)

450 w

RJ45

(Wifi / 3G / 4G LTE opcional)

2x20w

(ou superior)

500 w

RJ45

(Wifi / 3G / 4G LTE opcional)

RJ45

(Wifi / 3G / 4G LTE opcional)

2x20w

2x20w

(ou superior)

500 w

(1500 W com Ar Conditicionado)

(1500 W com Ar Condicionado) (1500 W com Ar Condicionado)

AC 100-240 V, 50/60 Hz

AC 100-240 V, 50/60 Hz

AC 100-240 V, 50/60 Hz

(ou superior)

650 w

(1650 W com Ar Condicionado)

AC 100-240 V, 50/60 Hz

RJ45

(Wifi / 3G / 4G LTE opcional)

2x20w

(ou superior)

850 w

(1850 W com Ar Condicionado)

AC 100-240 V, 50/60 Hz

RJ45

(Wifi / 3G / 4G LTE opcional)

2x20w

(ou superior)

2850 w

3500 W com Ar Condicionado)

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensões (HxWxD) * 2000 x 660 x 180 2200 x 860 x 180 2200 x 860 x 180 2350 x 960 x 220 2450 x 1100 x 250 2500 x 1200 x 270
Peso (aprox.) *

150 KG

170 KG

175 KG

285 KG

330 KG

420 KG

* profundidade e pesos podem variar se o sistema Extra Fan ou ar condicionado for utilizado, e pode também depender do tipo e modelo de display utilizados.

Funcionalidades & Opções
Displays de 32” a 103’’
Atom ou iCore Computer

Bluetooth , Webcam
Estrutura em Aço Inox

UPS - Fonte Alimentação

Microsoft Windows, Android,

Display em 2 faces

Alarme Porta

Ykiosk software (browser
Touch screen (SAW,IR, ProCap,

Vidro Tratamento

Alarme de Tilt
Gestão Remota
NFC e leitura proximidade

Wifi, 3G, 4G LTE

Tratamento Antigrafiti
Sensor Luminosidade

Operação14/7 ou 24/7

A luminosidade foi medida sob condições ambientes especificas. A luminosidade pode ter variações dependendo do local de instalação ou se o quiosque estiver exposto
directamente / virado ao sol.
Algumas das especificações técnicas devem ser consideradas aproximadas uma vez que podem variar mediante os componentes utilizados ou as condições de instalação.

O NOMYU pode ser produzido em aço lacado ou inox. Existem duas cores
standard (Cinza e Branco), podendo ser pintado em qualquer cor RAL
Podem também ser incorporados vários componentes.

Tendo iniciado a sua actividade no ano 2000, o GRUPO PARTTEAM &
OEMKIOSKS opera em diversas áreas, incluindo os sistemas
interactivos multimédia, produção industrial, design gráfico e publicidade,
engenharia e telecomunicações, desenvolvimento de aplicações web
,desenvolvimento de software, etc.
Somos uma empresa produtora e fornecedora de quiosques interactivos
e multimédia, painéis de digital signage e mupis, actuando junto de
diversos sectores, como o bancário e seguros, produções industrias,
educação, turismo, saúde, desporto e lazer, telecomunicações, sector
público, logística e transportes, aviação, centros comerciais e lojas,
publicidade, marketing e experiências, museus, exposições, construção,
imobiliário, entre outros.
Nós sabemos que o sucesso de uma empresa está ligado ao seu plano
estratégico, que aproxima os cidadãos das tecnologias digitais, promovendo
experiências e partilha, por isso todos os departamentos da empresa
comunicam e interagem uns com os outros, devido a isso atingimos
uma harmonia global em todos os produtos que desenvolvemos.

Estamos na era 2.0!
O nosso sucesso só é possível devido à nossa equipa altamente qualificada,
os parceiros e distribuidores que trabalham connosco em todo o mundo
para atender as solicitações e exigências do actual mercado.
A nossa missão é o desenvolvimento de produtos e serviços voltados
para consumidores e contribuir para a criação de tecnológica e
inovação industrial, com a finalidade de criar ferramentas tecnológicas
que facilitam e agilizam as tarefas de qualquer indivíduo adoptando uma
melhoria na prática da responsabilidade social para atingir os objectivos.

Nós fazemos quiosques de
qualidade porque...
nós somos fabricantes de
QUIOSQUES

16 anos de sucesso
FACES & FIGURES
NUMBERS
AWARDS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Início de atividade

Expansão de negócio
na área web

Aumento das instalações

1100 projetos WEB
realizados

Grande Projeto de
quiosques para o
Governo de Portugal

Primeiro quiosque
patenteado

Atividade
principal:gestão de
atendimento e sistemas
de controlo de acesso.
Pequenas instalações e
recursos humanos
reduzidos.

Serviços de publicidade e meios de
comunicação
multimédia

Prémio inovador do
portal web sobre
desportos
Plataforma de loja virtual
online criada
Inicio de serviços de
multimédia digital
Desenvolvimento de
aplicações para quiosque multimédia.
Primeira abordagem em
quiosques digitais.

Criado e Instalado pela
primeira vez uma
plataforma web tv em
quiosques interativos
Prémio europeu para
desenvolvimento de
software de sinalização
digital
Começo de produção
própria de quiosques

Software de sinalização
digital desenvolvido
Instalações de
sinalização digital
Software desenvolvido
Queue managment
Participação em várias
feiras e exposições
Primeiro quiosque
exterior desenvolvido

Prémio de melhor
inovação (quiosque) em
Eiiti feira na FIL (Lisboa)
desenvolvimento de
quiosque dispensador de
jornais
Estatuto "PME Líder",
concedido no âmbito do
Programa FINCRESCE do
IAPMEI

2006

Aumento das instalações
Primeira abordagem
internacional (Espanha
distribuidor exclusivo)
Projeto desenvolvido e
os primeiros quiosques
exteriores com tecnologia
interativa e capacitiva
OEMKiosks, criada
divisão internacional

2007

Ganha 90% dos
concursos públicos de
quiosques em Portugal
Integração de
arcondicionado em
quiosques ao ar livre
Desenvolvimento de
quiosques wayfind
interativos para exterior
Atingir 20 modelospadrão de quiosques
Novo distribuidor
exclusivo internacional
na Itália

2008

2009

Quiosque exterior
inovador desenvolvido
para maior porto marítimo
em Portugal

Desenvolvido quiosque
para cliente da Roménia
(controle de acesso), com
reconhecimento
automático de matriculas
de camião

Conceção e produção de
quiosques com sistemas
de bateria com rodas

Primeiros quiosques para
os Aeroportos ANA.

Novos quiosques digitais
desenvolvidos para
exterior

Novos quiosques
exteriores com proteção
de vidro superior

Integração dos sistemas
de pagamento em
quiosques

Patenteado projeto nº50.

Projeto inovador de
quiosques exteriores para
aluguer de carros selfservice

Implantação de um
grande projetode de
quiosques exteriores para
a PROCAP,na Espanha
Solução Anti-grafitti em
verniz aplicado para
quiosques exteriores.
Integração de monitores
de alto brilho em
quiosques exteriores.

2010

Desenvolvido o primeiro
hardware controlador de
gestão remota de
quiosques
Estatuto "PME Líder (líder
SME)" renovado
Novo distribuidor
exclusivo em Espanha
Possibilidade de
integração de Sistema de
ventilação desenvolvido
para quiosques exteriores
Projeto patenteado
de quiosques nº100
Integração de alarme e
sensor de choque em
quiosques exteriores
Novo distribuidor
exclusivo em Angola e
Moçambique
Possibilidade de
integração de Microsoft
Kinect em quiosques
exteriores

2011

2012

Novos quiosques exteriores Início do desenvolvimento
para paragem de transportes do Nomyu
públicos
(modelo Exhibit)
Desenvolvimento de
quiosques exteriores para
Novo parceiro no Chipre
camiões (modelo Struck)
por medida.
Becames distribuidor oficial
da Visual Planet (foil touch) EMF (Selo Europeu de
Excelência) prêmio para
Projeto patenteado
produtos inovadores
de quiosques nº200
Atingir 80 modelos-padrão
Primeiro quiosque exterior de quiosques
com 2 displays digitais (um
touch + um de publicidade) Maior iniciativa 500TM de
tecnologia de crescimento
Estatuto "PME Excelência
de empresas-Fast Deloitte
(SME Excelence)", concedido Prêmio -30
no âmbito do Programa
FINCRESCE do IAPMEI
Novos distribuidores
autorizados para a
Alcance de 50 modelos
Eslováquia, a República
padrão de quiosques
Chekz, Bélgica
Primeiro quiosque
Projeto patenteado
desenvolvido com ajuste
de quiosques nº300
vertical de display motorizado
Desenvolvimento de
Criada empresa London
Quiosques exteriores
Kiosks Company
triangular com 2 faces
Novos parceiros no Reino
Unido, França, Roménia,
Eslovénia

2013
Modelo premium NOMYU
lançado

Possibilidade de integração
de ar condicionado para
quiosques exteriores
Estatuto "PME Líder "
renovado
Atingir 90 modelos-padrão
de quiosques
Projeto patenteado
de quiosques nº423
Novos modelos de quiosques
exteriores (Urbus, Century,
Avenita)
Possibilidade de integração
do sistema BRAIN para
quiosques exteriores
15.000 desenhos quiosque
realizados
Novos parceiros autorizados
na Bélgica, Luxemburgo,
Alemanha

IngeniPlate, desenvolvido um
sistema de avançado para
Quiosque exterior com
videowall para o sistema de montar um equipamento
interno
estacionamento
Quiosques exteriores com rodas
e baterias desenvolvidas.

State of the Art Design
Os nossos engenheiros e designers têm tido o cuidado de criar soluções
que, além de tecnologias inovadoras, representa uma marca distintiva
em relação ao design, usabilidade e ergonomia.

Rapidez de Produção
Com mais de 15.000 projectos, temos um processo refinado de
desenvolvimento de quiosques. A nossa capacidade interna de produção
aliada a outras linhas de produção permite-nos maximizar os recursos,
obtendo uma capacidade de produção flexível que permite uma resposta
rápida para volumes baixos e altos de produção.

Experiência e Capacidade Tecnológica
Vários anos passaram desde a nossa primeira produção de quiosques,
estamos orgulhosos de continuar com produção de equipamentos de
alta qualidade para interior e exterior. Temos mais de 100 modelos
standard e em alguns modelos estamos na 7 ª geração com constantes
melhorias e evoluções.

Quiosques por Medida & Personalizados
O nosso departamento interno de design de produto é capaz de desenvolver
qualquer equipamento por medida com design personalizado para atender
ás necessidades de cada cliente e projecto específico.

Confiança e Perfeccionismo
Para garantir a máxima qualidade e precisão, todos os nossos
componentes e produtos são montados pela nossa qualificada equipa
técnica, nas nossas instalações, sendo feitos constantes testes de
qualidade antes de entregar ao cliente.
Orgulhamo-nos de produzir equipamentos que são executados
maioritariamente de forma manual, atingindo desta forma uma qualidade
e perfeição sem precedentes.

A profissionalização e formação contínua dos colaboradores,
o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da
satisfação dos colaboradores, fornecedores e clientes é um
processo que continuamente colocamos em prática
O GRUPO PARTTEAM seleccionou um conjunto de linhas de produção,
na sua maioria com a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade,
de acordo com a norma ISO 9001:2008.
Também no que diz respeito à colocação dos equipamentos no
mercado e ao correspondente tratamento futuro de resíduos eléctricos
a empresa PARTTEAM encontra-se devidamente registada na
Associação Nacional para o Regional de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos,

A empresa PARTTEAM seleccionou e confere a gestão de resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos à empresa AMB3E..

Todos os equipamentos comercializados pela empresa
PARTTEAM possuem a marcação CE que constitui a garantia
de que o produto cumpre as normas constantes das directivas
comunitárias, podendo circular dentro do Espaço Económico
Europeu.

Temos a certeza que ficou surpreendido !

Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do conteúdo.
O GRUPO PARTTEAM não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, baseada na informação que contém, como resultado da sua publicação.

Todos os direitos reservados ao Grupo Partteam

NOMYU is a trademark of PARTTEAM PORTUGAL • www.oemkiosks.com • Rua Nova de Nespereira, Pavilhão 10, 4770 - 287 Lagoa • Vila Nova de Famalicão • PORTUGAL

Design registered
and patented

