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Perquè un Taulell Interactiu
Sempre hem cregut amb la proximitat, en trencar barreres, en la proximitat.
El turista quan entra a les nostres oficines de turisme, ve predeterminat a rebre dels qui l’atenen tota aquella informació que li manca per a
gaudir al màxim de la seva estada i, moltes vegades, la primera imatge que se’n porta de les seves vacances és aquell somriure amb el que
l’han atès, l’amabilitat del persona, … però també les instal.lacions que troba i els mitjans que li ofereixen per tal de que la seva consulta
quedi satisfeta en plenitud.
El Taulell Interactiu busca trencar barreres i satisfer les demandes que planteja el visitant; taulell interaciu que també es pot convertir en
una taula a on tant l’informador com el turista, planifiquen tranquilament la seva estada.
L’informador sol marcar sobre un plànol tots aquells elements a visitar del municipi i les diferents demandes que li fa el visitant:
allotjament, restaurants, cultura, … Quedant moltes vegades un plànol poc llegible i, junt amb ell, s’endur un sense fi de folletons, dels
quals tan sols aprofita una part.
Imagini que l’informador disposa d’un plànol al Taulell Interactiu (com si d’un Tablet gegant es tractes) i va afegint tota aquella informació
sol.licitada: rutes, restaurants, …
Un cop enllestida la informació “a la carta”; aquesta la pot transmetre directament al smartphone del client o bé imprimir en un DinA3 (o
impressores de tamany superior) tota la informació sol.licitada sobre el municipi, així com les dades bàsiques dels diferents recursos
sobre els quals ha mostrat interès (rutes, allotjaments, restaurants, telèfons d’interès del municipi, ...)

Desktop
AparadorMultitouch
INTERACTIU 32”

Menú principal de càrrega d’aplicacions. Optimitzat per a l’ús de presentacions multimèdia. Imatges, vídeos, navegadors en
entorn multiusuari. Personalitzable, amb menús de selecció lliures.
Ara pots rotar, fer zoom i tancar finestres com mai ho havies fet abans. Càrrega teus continguts en una estructura senzilla de
directoris i en formats convencionals.
Oblida’t de complicats llicenciaments. Amb cada XTable o XFrame s’inclou el programari.

Aplicacions
personalitzades
Aparador INTERACTIU
32”

En funció de l’entorn d’instal·lació del client es poden realitzar adaptacions, funcionalitats, canvi de l’aparença, fons, icones i
menús. Gestió de continguts centralitzada, sincronització des del núvol.
Els entorns amb els que treballem en XTable són 3D, de manera que permet el maneig d’objectes en entorn realista.
El límit és la teva imaginació. Podem crear l’App Multitouch que necessitis.
Programació i sincronització bluetooth o wifi amb altres dispositius, tablets, smartphones, NFC, domòtica, DMX, Realitat
Augmentada.
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Característiques Generals
Taula multitàctil col·laborativa de format ergonòmic. Gràcies a la integració d'una pantalla plana LED i el nostre arc de detecció
multitàctil, permet: més de 50 elements interactius simultanis, processar formes i objectes. Efectes automatitzats.
- Protegida contra calor, cops, líquids.
Detecció simultània de dits (o d'altres objectes predeterminats) a sobre de superfícies, amb traducció en events convencionals
(missatges) per la creació i desenvolupament de veritables aplicacions multitouch.

Generació Xtable
Permet l’execució d’aplicacions pròpies realitzades en 3D multitàctil, així com la interacció amb aplicacions estàndards de tercers en
mode multiusuari (navegadors, pdf, office, etc …)
Restaurants, bars, hotels. Entorns de coneixement i experimentació en museus i col·legis. Muntatges de superfícies a mida, Taules de
reunions espectaculars, etc … En totes aquestes aplicacions us sorprendrà nostra Taula multitàctil.

AparadorMULTITOUCH
XTABLE
INTERACTIU 32”
XS.42”

Especificacions bàsiques
Especificacions bàsiques

Soft pack desktop i multimedia
Pantalla
de Led
Lluminositat
de de
45042”
cd/m2 (disponible amb alta lluminositat)
PC compacte silenciós Win7/HD Graphics
Taula integrada amb color personalitzable i binilable
Mides: 110 x 92 x 60 cm

XTABLE MULTITOUCH BEND/IRON BEND
Especificacions
55”
bàsiques
Especificacions bàsiques

Soft pack desktop i multimedia
Pantalla de Led de 55”
PC compacte silenciós Win7/HD Graphics
Taula integrada amb color personalitzable i binilable
Model Bend (acabat plàstic), Model IronBend (acabat xapa pintada)
Mides: 160 x 76 x 88 cm

XTABLE MULTITOUCH WINGS 55”

Especificacions bàsiques

Soft pack desktop i multimedia
Pantalla de Led de 55”
PC compacte silenciós Win7/HD Graphics
Taula integrada amb color personalitzable i binilable
Pantalla inclinable automàtica
Mides: 180 x 76 x 90 cm
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Generació Xframe
La solució interactiva ideal per convertir la paret, una pantalla o videowall en multitàctil. XFrame és un marc multitàctil que s’adapta a la
mida i disposició en què vulguis treballar amb qualsevol pantalla.
Explota la capacitat de més de 50 punts de detecció simultanis, incorporant Monitor LED, pc de continguts i envolvent estanc a líquids.
Permet l’execució d’aplicacions pròpies realitzades en 3D multitàctil, així com la interacció amb aplicacions estàndards de tercers en
mode multiusuari (navegadors, pdf, office, etc…)
Restaurants, bars, hotels. Entorns de coneixement i experimentació en museus i col·legis. Muntatges de superfícies a mida,
Esdeveniments.
En totes aquestes aplicacions us sorprendrà el nostre Marc multitàctil.

Aparador MULTITOUCH
XFRAME
INTERACTIU 32”
42”

Especificacions bàsiques
Especificacions bàsiques

Estructura de ferro, personalitzable amb adhesius
Pantalla
de Led
Lluminositat
de de
45042”
cd/m2 (disponible amb alta lluminositat)
Multitouch IR 12 touchs simultanis
PC amb SO W7 o Android 4.2. Core i5, 4 Gb Ram, Gràfica Nvidia 1 Gg, Disc Dur de 500 Gb
Mides: 120 x 80 x 10 cm

XTABLE MULTITOUCH
XFRAME
MULTITOUCHBEND/IRON
47”
BEND
Especificacions
55”
bàsiques
Especificacions bàsiques

Estructura de ferro, personalitzable amb adhesius
Pantalla de Led de 47”
Multitouch IR 12 touchs simultanis
PC amb SO W7 o Android 4.2. Core i5, 4 Gb Ram, Gràfica Nvidia 1 Gg, Disc Dur de 500 Gb
Mides: 130 x 85 x 10 cm

XFRAME MULTITOUCH 55”

Especificacions bàsiques

Estructura de ferro, personalitzable amb adhesius
Pantalla de Led de 55”
Multitouch IR 12 touchs simultanis
PC amb SO W7 o Android 4.2. Core i5, 4 Gb Ram, Gràfica Nvidia 1 Gg, Disc Dur de 500 Gb
Mides: 140 x 90 x 10 cm

c Princesa, 72 - 08401 Granollers (BCN)
www.greselyfarre.com

c de la Guardiola, 10 A -17868 Molló (GIR)

info@greselyfarre.com

https://twitter.com/greselyfarre

Tel. 93 860 16 32 / 647 73 52 93

GF

Gresely Farré

Taulell INTERACTIU

Hardware and Software Tools

Garanties i Manteniment
Termini de cobertura
Els productes XTable Multitouch integrats per Digalix Solutions, SL i adquirits a través de Digalix per al seu ús professional es troben
emparats per una garantia d'un any des de la data de compra, que inclou les peces amb defectes de fabricació sempre que es verifiqui pel
nostre Servei Tècnic la no manipulació dels aparells per personal no autoritzat així com la realització del manteniment mínim recomanat.
Referència de producte
Xtable Multitouch té una etiqueta identificativa situada a la part interior esquerra. Que haurà de ser comunicada pel client en els casos
d'incidència. L'etiqueta mostra les dades de l'empresa, model comercial, potència utilitzada i número de sèrie. També podem trobar el
codi de barres, el codi QR així com el símbol de certificació "ConformitéEuropéenne".

Elements inclosos
Elements estructurals Xapa pintada envoltant. Inclòs en garantia Digalix.
Marc detecció XFrame Multitouch. Inclòs en garantia Digalix.
Vidre temperat de 4 mm (vidre de seguretat). Inclòs en garantia Digalix.
Estructura de fixació. Garantia Digalix.
Elements informàtics i connexionat Cablejat. Inclòs en garantia Digalix.
Elements no inclosos
Elements informàtics i connexionat Pantalla TV LED. Garantia directa fabricant.
Ordinador. Garantia directa fabricant.
Garantia dels equips de tercers integrats en XTable per Digalix
Els equips fabricats per tercers inclosos en la integració de XTable Multitouch es regiran per les seves condicions de garantia
subministrades per cada fabricant.
Pantalla de Leds - 2 anys de peces i mà d’obra
PC - 1 any de peces
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Circumstàncies que anul · len una reparació en garantia
a . Trencament o manipulació dels precintes de garantia. La manipulació , intent de reparació o intervenció dels productes per personal
aliè al servei Tècnic autoritzat
b . Material danyat , sense embalatge adequat i / o danys en el transport .
c . El desgast , amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta , ús indegut , maltractament , cops , caigudes , brutícia , seran tractats
com Reparació ordinària baix pressupost , en tots els casos .
d. Queden exclosos de garantia dels productes que vinguin danyats per avaries produïdes per causes catastròfiques atmosfèriques de
força major ( foc , inundacions ... )
e . La garantia quedarà anul. lada automàticament en el cas de trencaments derivades d'una sobrecàrrega elèctrica a la xarxa , mala
alimentació o danys causats per condicions físiques o temperatures extremes .
Es recomana dur a terme totes les mesures de seguretat i manteniment d'equips estipulat en el manual d' usuari de cada producte per
evitar possibles danys per sobrecàrrega de corrent elèctric . En el supòsit de no disposar de la corresponent factura de compra o de
trobar-se la reparació fora del període de garantia , el servei tècnic examinarà l'equip a la seva arribada i es posarà en contacte amb el
client per facilitar-li el pressupost de reparació sent els ports i responsabilitat del transport per compte i càrrec del client .
Manteniment i neteja
Aquestes tasques les realitzaran les persones del departament oportú.
Manteniment
L'ordinador porta incorporat uns programes per al seu manteniment de posada en marxa i funcionament. Aquests poden tenir afegit un
manteniment extern exhaustiu per a conservació del sistema operatiu.
Neteja
La neteja s'ha de fer amb materials no abrasius.
Neteja exterior
El envoltant pot netejar amb baietes de cotó o microfibres humitejades amb líquids neutres i en ser possible incolors. El vidre requereix
d'un manteniment idèntic al de la xapa de l'envolupant.
Neteja interior
La part interior o inferior pot fer-se amb un plomall i amb el dispositiu apagat per evitar contactes no desitjats.
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Models XTable

Xtable Multitouch XS 42
Acabat amb xapa pintada i potes amb metacrilat o blanc lacat
Pantalla de 42” inclinada fixa en 35º o horitzontal
Colors personalitzables
Mides: 120 x 72 x 60 cm (format taula)
Mides: 110 x 90 x 60 cm (format inclinat)

Xtable Multitouch Bend/Iron Bend 55”
Taula multitàctil amb acabat xapa pintada i potes desmuntables
Pantalla de 55” en disposició horitzontal
Colors personalitzables
Mides: 170 x 74 x 90 cm

Xtable Multitouch Wings 55”
Taula multitàctil amb acabat xapa pintada i potes desmuntables
Pantalla 55” disposició horitzontal o vertical fins a 40º
Colors personalitzables
Mides: 180 x 74 x 90 cm
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Models XFrame

Xframe Multitouch 42
Estructura de xapa pintada
Sistema de suport VESA (opció potes)
Inclou PC de continguts
Mides: 120 x 80 x 10 cm

Xframe Multitouch 47”
Estructura de xapa pintada
Sistema de suport VESA (opció potes)
Inclou PC de continguts
Mides: 130 x 85 x 10 cm

Xframe Multitouch 55”
Estructura de xapa pintada
Sistema de suport VESA (opció potes)
Inclou PC de continguts
Mides: 140 x 90 x 10 cm
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