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Kodinportti-kosketustaulut
Dreamit
Kodinportti-taulu kokoaa kaikki taloyhtiön tärkeät tiedot yhteen
paikkaan. Asukaslistat, taloyhtiön, kiinteistönhuollon ja asukkaiden
ilmoitukset sekä erilaiset varaukset ovat helposti luettavissa. Taululle voidaan sisällyttää myös esimerkiksi säätietoja, julkisen liikenteen
aikatauluja ja autopaikkojen varaustilanne.
Kosketustaulu on tyylikäs ratkaisu porraskäytävään ja se voidaan
yksilöidä aina kotelon väristä käyttöliittymässä esitettävään grafiikkaan saakka. Kodinportti-taulun käyttäminen on mahdollista usealla eri käyttökielellä.

Käyttäjä
Käyttäjä voi tehdä varauksia yhteisessä käytössä oleviin tiloihin
Kodinportti-kosketustaulun tai Kodinportaali-etäliittymän avulla.
Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen pin-koodi kosketustaululla kirjautumista varten. Monet taulun toiminnoista ovat
käytössä myös ilman kirjautumista. Jos kiinteistössä on käytössä
iLOQ-avaimet, voidaan Kodinportti-taululla kirjautuminen toteuttaa myös iLOQ -avaimen avulla.

Ylläpitäjä

Koko

Tietojen päivitys tapahtuu paikkariippumattomasti Kodinportaalietäliittymän avulla ja mm. ilmoituksien julkaisuaika voidaan ajastaa.
Etäliittymä toimii kaikilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla, joissa on
internet-yhteys. Käyttäjäoikeuksia toimintoihin voidaan määrittää
tunnuskohtaisesti.

Mitat (KxLxS), mm 523 x 829 x 98,4 663 x 1074 x 98,4 811 x 1340 x 98,4

Kodinportti-kosketustaulu
• lukittava metallikotelo, turvalasi kosketustoiminnolla
• perusvärit musta (RAL 9004) ja valkoinen (RAL 9003),
muut värit tilauksesta

32”

43”

55”

Paino, kg
(näyttö+kotelo)

28,4

44,2

63,1

Sähkönkulutus
(maksimi), W

91 (157)

153 (223)

145 (256)

iLOQ

-

saatavilla

saatavilla

Läpivienti virta- ja tietoliikennekaapeleille kotelon takana ja yläosassa
43” EDESTÄ
1074

Liitännät
• virta (2 x schuko)
• tietoliikenne (rj-45)
• tauluissa kaksi läpivientiaukkoa, erilaisia johtojen vientejä varten
663

YLHÄÄLTÄ
43”

Asennus
• kiinteästi kantavaan seinään 4:llä ruuvilla/pultilla/ankkurilla
• virta- ja tietoliikennerasian tulee sijaita taulun lähellä, mieluiten
taulun yläpuolella

Kodinportaali
• etäliittymää voidaan käyttää tietokoneella, älypuhelimella tai
tabletilla kun käytössä on internet-yhteys

43” TAKAA
98.4

1069

600

Kodinportti Mobile
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SIVUSTA
43”

658

• ladattavissa suoraan älypuhelimiin ja tabletteihin laitteen oman
kauppasovelluksen kautta
• Android- (4.1 tai uudempi), iOS- (8.0 tai uudempi) tai Windows 10
Mobile -älypuhelin
Lisätietoa Kodinportti-tuotteen esittelysivustolta: www.kodinportti.fi

MYYNTI JA NEUVONTA
IT-Salonen Oy / DreamIt
Teknologiantie 2
90590 Oulu
Puhelin 050 562 9900

Myynti:
Puhelin 050 562 9922
myynti@kodinportti.fi

Asiakaspalvelu:
Puhelin 050 562 9911
helpdesk@kodinportti.fi
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