
 

 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНА  ПРОПОЗИЦІЯ  

по реалізаці ї  проекту  встановлення  

комплексу сенсорних  кіоск ів   

для  

МАДФ Цитадель «Блокпост  Пам'ят і»  

 

 



 

 

Пропозиція 

 

ТОВ «Сенсорні системи України» надаємо наступну пропозицію щодо встановлення 

Мультимедійних противандальних інформаційних сенсорних кіосків. 

 
Апаратний комплекс 

 
В якості основного обладнання для впровадження комплексу пропонуємо реалізувати проект на базі 

інформаційного кіоску класу «Платан», який буде обладнаний додатковим металевим накриттям 

(козирком):

 

 
Вуличний сенсорний кіоск «Платан» - інформаційний кіоск, який може працювати в режимі 24/7 в 

будь-яких кліматичних умовах. 

Будь то дощ або сніг, холод або спека, внутрішня кліматична установка забезпечує працездатність 

сенсорного кіоску в цілодобовому режимі. Антивандальний сталевий корпус збереже кіоск від 

пошкоджень, а кріплення до підлоги дозволить Вам не турбуватися про його збереження. 

 
 



 

 

Характеристики: 

 

 

Варіант №1 

(рекомендований) 
Варіант №2 

Загальні 
 

 

Тип корпусу - напольний 

Для вуличного використання 

Надзвичайно висока 

яскравість екрану  

Сенсорний екран 55” 

Антивандальне гартоване 

скло 6 мм 

Тип корпусу - напольний 

Для вуличного використання 

Менша яскравість екрану 

Сенсорний екран 42” 

Антивандальне гартоване скло 

6 мм 

Встроений 
комп’ютер 

 

 
 

Intel Core i5-4460 3.2GHz  

RAM 4 ГБ 

HDD 500 ГБ 

Intel HD Graphics  

 

Додатково: відеокамера 

Logitech HD Pro 

 з автофокусом, автоматична 

система охолодження та 

підігріву 

 

Intel Core i3-4170 

3.7GHz/DDR3- 4096MB/ 

HDD500GB/SS- F0 250W 

 

Додатково: відеокамера 

Logitech без автофокусу, 

автоматична система 

охолодження та підігріву 

Живлення 

 

 

AC 220V (+ / - 10%), 50 Гц: 

max використовуча потужність  - до 1кВт 

Корпус 
 

 

Конструкційна сталь 2 мм, порошкова покраска (будь-який колір по 

каталогу RAL) 

Антивандальне гартоване скло 6 мм 

Сталевий захисний дах з кріпленням до корпусу 

WI FI 
 

 

Маршрутизатор Cisco  

з радіусом дії до 200 м. 

 

Маршрутизатор TP-LINK  

з радіусом дії до 100 м. 

Режим 
експлуатації 

 

 

-40 °C ~ 50 °C – робоча температура 

0 - 100% - вологість 



 

 

Монітор 

 

 
 

Сенсорний 55” 

мультитач до 10 дотиків 

професійна відео панель 

з високою яскравістю екрану               

 

 

 

 

 Сенсорний 42” 

мультитач 2 дотики 

Сенсорний 42” професійний 

Full HD  
 

Програмне 
забезпечення 

 

 
 

Ліцензійна операційна система Windows 10 

Програмне забезпечення «TouchInform» 

Драйвери обладнання 

Додаткові 
послуги 

 

 

Інформаційне наповнення кіосків 

Монтаж та підключення кіосків на місці використання 

Доставка 

Гарантія 1 рік 

 
 

Комплектація кіосків може бути змінена та сформована за побажанням Замовника.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

Інформаційний термінал має наступні особливості: 
 

 Антивандальне виконання корпусу;  

 Корпус кіоску і монітор розраховані на використання в екстремальних умовах нашого 
клімату і здатне ефективно працювати при температурі від -40 до +50 градусів за 
Цельсієм. 

 Електронний замок; 

 Оснащені системою внутрішнього термоконтролю, що дає можливість працювати без 

втрати продуктивності.   
 
 

Інтеграція додаткового обладнання: 
 

 Wi-Fi роутер з необхідним радіусом дії; 

 Вбудована акустична система для оповіщення; 

 Вбудована Web-камера з функцією авто-запису; 

 
 

 
Для повноцінної роботи кіосків необхідно: 

 

 рівна поверхня в місці встановлення; 

 відведена система електроживлення AC 220V; 

 підведений мережевий кабель (бажано); 

 направлення екрану кіосків на північ/південь (бажано, для вуличного варіанту 

встановлення). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Вартість впровадження комплексу (з урахуванням додаткових послуг по 
монтажу та підключенню): 

 
Найменування Кількість Ціна (в грн.) Сума (в грн.) 

Інформаційний вуличний 
сенсорний кіоск з діагоналлю 55”  

1 184 190,00 184 190,00 

Інформаційний вуличний 
сенсорний кіоск з діагоналлю 42”  

1 161 217.00 161 217.00 

 

  

 

 

 

Чому варто співпрацювати саме з нами? 

 Наші апаратно-програмні комплекси встановлені в багатьох державних та комерційних 

установах по всій Україні; 

 Наші клієнти отримують вже готовий продукт на базі програмного забезпечення «ТачІнформ». 

Ви цілком зможете працювати з ним самостійно. 

 Наші кіоски обладнані антивандальним покриттям, що гарантує довгий строк служби; 

 Наша ціль - збільшувати ефективність і конкурентоспроможність компаній наших клієнтів, 

пропонуючи рішення, які відповідають останнім тенденціям в сфері інформаційних технологій; 

 Наша місія - забезпечити повний і кваліфікований супровід проектів, незалежно від рівня 

складності поставлених завдань. Ми гарантуємо приділяти увагу до деталей і індивідуальний 

підхід до кожного клієнта. 

 

 

Мы впроваджуємо тільки якісні рішення! 

 

 

Сподіваемося, що наша комерційна пропозиція відповідає Вашим вимогам, тому розраховуємо на 

сумістну співпрацю в найближчому майбутньому. 

 

З повагою, 

Муравський Богдан 

Керівник напрямку продажів в державному секторі 

E-mail: b.muravsky@touch.ua 
Контактний телефон: +38 (044) 360-82-78 

         моб.: +38 (097) 896-72-58 

mailto:b.muravsky@touch.ua

