
A AUTKOM é uma empresa especializada em 
organização e automação de atendimento, ofere-

cendo aos seus clientes a solução ideal para atender 
suas necessidades, reduzindo custos e melhorando 

a dinâmica de processos internos, sendo, industriais ou 
comerciais.

“Atuamos no mercado há mais de 18 anos anos”

Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom 
desempenho nas vendas. Por esse motivo nossa estratégia é moderni-

zar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa, com equipamentos 
de alta tecnologia e ótima qualidade.

META

Conquistar a cada dia, o mais alto 
nível de qualidade e de excelência 
no atendimento de pré e pós venda.

MISSÃO

Fornecer soluções tecnológicas 
através de parcerias justas, pere-
nes e prósperas com funcionários, 
clientes e fornecedores.

FILOSOFIA

Humildade, transparência, organi-
zação, agilidade, profissionalismo, 
comprometimento com o cliente, for-
necedores e nossos colaboradores.

Visite nosso site: http://www.autkom.com.br

Rua Heitor Peixoto, 473 
Cambuci | São Paulo/SP | CEP: 01542-001

Tels.: (11) 2609 3406 | 2609 3408 | 2609 3409
E-mail: comercial@autkom.com.br
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Teclado de pesquisa 
de satisfação

O teclado de Satisfação tem como objetivo informar o 
grau de satisfação dos clientes em relação a sua empresa. 
Conhecer as percepções de seus clientes sobre seus pro-
dutos e serviços é essencial para o sucesso de seu nego-
cio. Ainda é possível comparar sua empresa com os seus 
principais concorrentes, ajudando na tomada de decisões.
Sua conectividade torna a instalação muito fácil, basta 
conectá-lo à porta USB do seu computador e começar a 
usá-lo imediatamente. Este teclado poderá opcionalmente 
acompanhar software for Windows para coletar a satisfação 
na pesquisa, podendo ser inseridas de 1 a 5 perguntas.Saiba 
o que seus clientes pensam e sentem sobre os produtos/
serviços oferecidos pela sua empresa.

Teclado 4 teclas (aplicativo cortesia)

 ¾ Interface USB 2.0;
 ¾ Tensão de alimentação 5V DC-+ 5%;
 ¾ Acessibilidade NORMAS ABNT;
 ¾ Teclado 04 teclas USB com gabinete e LED indicador;
 ¾ Teclas: Ótimo | Bom | Regular | Ruim; 
 ¾ Teclas coloridas: Verde, azul, amarela e vermelha;
 ¾ Gabinete nas cores BEGE ou PRETO.



Teclado 5 teclas (aplicativo cortesia)

 ¾ Interface USB 2.0
 ¾ Tecnologia de contatos Resistiva Tipo de teclas Convencionais
 ¾ Tensão de Alimentação 5V DC -+5%
 ¾ Corrente de consumo Inferior a 90mA
 ¾ Tipo de gravação Laser
 ¾ Duração dos contatos (média) 1.000.000 ciclos
 ¾ MTBF (típico) 60.000
 ¾ Horas MTTR 20 Minutos;
 ¾ Disponível DLL para integrações.

Teclado 5 teclas com visor
 ¾ Display monocromático de 128 x 64 pixels com backlight;
 ¾ Comunicação USB e Ethernet;
 ¾ Simples de instalar e operar;
 ¾ Bateria recarregável interna com autonomia de até 16 horas;
 ¾ Cartão de memória SD;
 ¾ Tampa frontal com abertura para personalização da legenda;
 ¾ Executa sons no formato WAV; 
 ¾ Acompanha suporte para fixação;
 ¾ Software para programação e análise da pesquisa;
 ¾ Acompanha cabos e manuais;
 ¾ Dimensões (LxCxA)mm: (95x135x30)mm.

Acesse para ver mais especificações:
http://www.autkom.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Teclado-com-visor-.pdf



CLIENTESCLIENTES
Veja quem já confia na Autkom 

como parceria de negócios


