
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt Digital Desk. Skôr než začnete zariadenie používať, prečítaj-
te si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jeho vlastnosťami a funkciami. Túto príručku 
si odložte aj pre jej používanie v budúcnosti. Príručka Vám môže pomôcť aj pri riešení niektorých 
problémov. Najnovšia verzia príručky je voľne k dispozícii na internetovej stránke www.elcom.eu v 
sekcii podpora.

PoPis zariadenia diGiTaL desK
• inovatívny počítač s kapacitným dotykovým panelom, Antiglare vrstvou, NFC čítačkou ako aj 

klasickou čítačkou kariet a podpisovou plochou pre snímanie biometrického podpisu,
• jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie obrázkov a textov prostredníctvom multi 

dotykového panelu 
• zariadenie určené do moderných klientskych centier
• zariadenie sa otáča okolo vlastnej osi v rozmedzí 0-180°
• pre otočenie ho stačí rukou otočiť v jednom alebo druhom smere
• poskytuje elektronickú identifikáciu osoby, biometrický podpis a jeho objektívne sofistikované 

overenie
• vytiahnutím dotykového pera dochádza k uzamknutiu polohy Digital Desk pre komfortnejšiu 

realizáciu elektronického podpisu
• ponúka úplnú elektronizáciu procesov a obchodných prípadov, čo vedie k významným úsporám
• urýchľuje vybavenie klienta, poskytuje mu väčší komfort a diskrétnosť
• umožňuje prezentovať reklamu, novinky inštitúcie – texty, dokumenty, videá

PodPisová PLocha
• ponuka inštitúcie je zobrazená online
• výber z ponuky prirodzeným dotykom prsta
• jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie obrázkov a textov prostredníctvom dvojdotyku - 

„Dual Touch“
• dotykový panel a podpisová plocha pracujú nezávisle od seba
• podpisovanie dokumentov elektronickým perom (battery-free)
• podpis môže byť overený sofistikovaným softvérom, nie pracovníkom inštitúcie, čím je 

zabezpečená presná identifikácia a verifikácia klienta, čo znižuje chybovosť a urýchľuje procesy 

Význam indikačnej Led
zelená červená

nesvieti zariadenie je vypnuté karta nie je priložená

bliká zariadenie sa nachádza v úspornom režime karta je priložená

svieti zariadenie je zapnuté -

digital desk
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TechnicKé ParameTre

Procesor Intel Braswell SoC Procesor
Ram 4GB DDR3L
Pevný disk HDD 500GB

Rozhrania

2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x PC LAN (RJ45)
1 x Omnikey 3121
1 x Omnikey 5021 CL

Chladenie pasívne, bezventilátorové
Typ dotykového panelu PCAP Multitouch 
Uhlopriečka 17,3” INCH
Podsvietenie LED
Rozlíšenie FHD 1920 x 1080 px
Pomer strán 16:9
Počet farieb 262 144
Svietivosť 300 Cd/m2

Uhol pohľadu H/V (horizontal/vertikal) 178°
Uhol pohľadu Ľ/P (ľavý/pravý) 178°
Technológia IPS Panel
Pero bez batérie
LPI 2540
Úroveň tlaku 1024
Uchytenie samostatne stojaci
Rozmery (D x Š x V) 330 x 440 x 95 (bez pera), 330 x 440 x 200 (s perom) mm
Relatívna vlhkosť 5 % ~ 95 %, (nekondenzujúca)
Prevádzková teplota 0°C až +40°C
Skladovacia teplota -10°C až 70°C
Kompatibilita s OS Windows 7 (odporúčaný)

 



• Nad zapnutým zariadením alebo zariadením v režime „STAND BY“ musí byť neustály dohľad až pokiaľ 
nie je vypnuté centrálnym vypínačom a odpojené z elektrickej siete!


