
SmartTouch

Interação 
extraordinária em 

alta resolução

SmartTouch é o software que 
permite gerenciar conteúdo 
e apresentações de arquivos 
multimídia de forma mais eficaz 
e visualmente mais atraente em 
qualquer dispositivo touchbased.
Fácil de usar, SmartTouch 
permite controlar e interagir 
com o conteúdo naturalmente 
graças ao reconhecimento dos 
gestos das mão. SmartTouch 
foi projetado para você ter uma 
experiência muito parecida com 
seu Smartphone ou Tablet.

Projetado para uso em 
monitores, quiosques e mesas 
interativas com telas sensíveis 
ao toque. Excelente em pontos 
de informação, feiras, museus, 
locais de varejo, shoppings, 
estúdios de notícias de televisão, 
salas de reuniões, aeroportos, 
hotéis, universidades, escolas, 
centros de formação, bibliotecas, 
etc.

Você pode criar sua própria 
aplicação interativa em poucos 
passos utilizando o seu conteúdo 
em multimídia e os modelos 
pré-carregados facilmente 
personalizados. Prepare seus 
projetos onde quer que esteja 
com o configurador e em seguida 
importá-los para SmartTouch 
e também para um drive USB 
ou outra mídia removível.
Multi-touch: Capacidades para 
múltiplos usuários explorarem 
contemporaneamente diversos 
conteúdos.
Password de acesso às 
configurações e para sair do 
software.
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Principais características

VISUALIZADOR DE FOTO, VÍDEO E ÁUDIO
Permite visualizar e manipular fotografias, vídeos e arquivos de 
áudio, anotar diretamente sobre a tela, e capturar e enviar suas 
anotações por e-mail.

NAVEGADOR
Browser integrado que permite navegar na internet e criar uma 
lista (branco / preto) de sítios navegáveis ou aqueles inacessível. 
Possibilidade de exibir mapas interativos e inserir anotações 
diretamente na tela, estas também podem ser capturadas e 
enviadas por e-mail.

PUZZLE
Este aplicativo simula um quebra-cabeça clássico para entreter 
de uma forma divertida! Os usuários podem transformar qualquer 
imagem que eles desejam em um quebracabeça. 

QUIZ
Criar e gerenciar quizzes personalizados para fins educacionais ou 
de entretenimento.

VISUALIZADOR DE ARQUIVOS PDF, MICROSOFT WORD, 
EXCEL E POWER POINT
Permite visualizar o arquivo, selecionar zoom in ou out sobre a 
totalidade ou parte do documento, e capturar e enviar suas anotações 
por e-mail.

INFORMAÇÃO
Digite as informações de contatos solicitadas, incluindo endereço 
de e-mail, anexar qualquer arquivo que você quer (por exemplo, 
folhetos, folhas de dados, imagens, screenshots, etc.), e o aplicativo 
irá enviá-lo para o endereço de e-mail especificado automaticamente.

Compatibilidade: Requisitos mínimos: Tablet de 7” com o Windows 8.1 ou 10 ou 
Desktop PC com o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou 10
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