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 |Quiosques 

A Escrita Digital desenvolveu uma versão do seu gestor de conteúdos - ED-Portal -

destinada à gestão de rede de quiosques. Um quiosque caracteriza-se por funcionar de 

forma autónoma, quer exista ligação ao servidor central ou não, embora com diferentes 

níveis de funcionalidades. A versão ED-Portal|Quiosques consiste num aplicação residente 

no quiosque e outra num servidor central, que em conjunto permitem a gestão e controle 

de uma rede de quiosques. 
 

Principais funcionalidades  

q Acesso condicionado ao sistema operativo Windows xp, 
como forma de garantir a sua operacionalidade;  

q Bloqueamento do acesso ao File System via browser;  
q Reposição do sistema em situação de total usuabilidade 

entre utilizações  
q Possibilidade de definir sítios web cujo o acesso seja 

gratuito, sendo os demais em utilização paga; 
q Possibilidade de controlar e contabilizar a impressões 

para papel;  
q Monitorização de erros e relançamento do S.O. ou dos 

processos «mal comportados»  
q Possibilidade de inserção de publicidade nos «Screen 

Saver» 
q Completo programa de gestão de conteúdos do 

quiosque; 
q Inserção de conteúdos, quer por ecrã, quer por ligação a 

outras aplicações através de ficheiros XML; 
q Programa completo de sincronização de todo o tipo de 

conteúdos multimédia, permitindo a actualização 
permanente do quiosque; 

q Browser próprio com funcionalidades que asseguram um 
ambiente seguro bem como o interface com sistemas de 
pagamentos, nomeadamente moedeiros e cartões de 
débito/crédito; 

q Possibilidade de teclado virtual; 
q Possibilidade de configurar níveis de acesso aos 

diferentes conteúdos e serviços de acordo com preçários, 
regras temporais ou geográficas; 

q Funcionalidades de localização geográfica permitindo 
localizar o quiosque e desencadear buscas com base em 
distâncias e informação geo-referenciada. 

 

 

 

O quiosque pode conter 
conteúdos em diferentes idiomas 
e usar o som para cativar o 
utilizador. 
 
 

 

A impressão a partir do quiosque 

é fácil, fiável e intuitiva. 

 

 

O quiosque assegura todas as 

funcionalidades de browser. 
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Interligação com outros equipamentos 
q Possibilidade de ligação a todo o tipo de interfaces, 

nomeadamente: teclados, ratos, interfaces bio métricos, 
impressores e sistemas de pagamento; 

q Monitorização e recuperação automática de periféricos e 
sistema operativo, incluindo falhas e encravamentos de 
papel em impressoras;  

q Monitorização da ligação à rede (ex: internet) com 
capacidade de recuperar a ligação em caso de falha; 

 
Funcionalidades de gestão 
q Gestão integral do quiosque em browser; 
q Sistema de alertas por email e SMS; 
q “Tabelau de bord” da rede e por quiosque, permitindo 

visualizar em qualquer momento o comportamento da 
rede ou de um quiosque em particular.  

 
Informação estatística 
q Informação completa sobre o comportamento de cada 

aplicação e registo de acções; 
q “Tableau de bord” da rede e por quiosque; 
q Informação sobre páginas consultadas por quiosque; 
q Informação dos acesso às diferentes aplicações; 
q Informação sobre pagamentos e facturação; 
q Estatísticas de acessos, por páginas e tempos; 
q Exportação da informação para ficheiro informático 

(CSV). 
 
Módulos adicionais 
q Completo programa de inquéritos permitindo efectuar 

sondagens e recolha de informação aos utilizadores; 
q Interligação com teclados para invisuais e sistemas 

sonoros de auxilio à utilização do quiosque; 
q Programa completo para envio de email e e-cards a 

partir de um interface simples e intuitivo. 

 

 

Quiosque pertencente à rede 

Point que disponibiliza acesso à 

internet e impressão de guias. 

Disponíveis em 40 hotéis na 

região da Grande Lisboa. 

 

 

 

Cada quiosque dispõe de um 

“Tableou de bord” que centraliza 

no ecrã toda a informação sobre o 

funcionamento do quiosque. 

 

Principais Referências 

A rede de quiosques Point constituída por 40 quiosques dispersos por vários hotéis de quatro e cinco 

estrelas, que permite acesso a conteúdos classificados à Internet, imprime roteiros, dispõe de 

pagamentos por moedeiro funciona sobre o ED-PORTAL|Quiosques desde 2004. 

 

 

Para informações adicionais, favor contactar: 

 

Tomé Gil, email: tome.gil@escritadigital.pt, telefone: 21 3811710 
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