
Xsoft Info Kiosk Browser 

 

Info Kiosk Browser to autorskie oprogramowanie dedykowane dla infokiosków i kiosków 
internetowych oraz systemów Digital Signage.  

Zapewnia użytkownikom intuicyjną obsługę połączoną z wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz 
poufnością informacji a administratorom możliwość pełnej kontroli nad treściami publikowanymi na 
urządzeniach. 

Program Info Kiosk Browser został napisany specjalnie pod kontem obsługi materiałów 
multimedialnych. Posiada dodatkowo kilka modułów pozwalających na integrację z urządzeniami 
zewnętrznymi takimi jak kamery internetowe (z możliwością zapis obrazu z kamery i detekcji ruchu). 
Współpracuje także z zewnętrznymi układami elektronicznymi wywołującymi zdarzenia (np. czujniki 
ruchu, bariery poczerwieni, dedykowane klawiatury). Możliwa jest także integracja z rozwiązaniami 
do Bluetooth marketingu. 

Oprogramowanie obsługuje wszystkie formaty , które dostępne są do wyświetlenia w przeglądarce 
internetowej: Flash, Java, formaty multimedialne, formaty Microsoft Office itp. Wbudowano także 
możliwość korzystania z usług poczty elektronicznej.  

Info Kiosk Browser znalazł szerokie zastosowanie w rozwiązaniach typu: infokioski z systemy DDS, 
terminale bankowości Internetowej, jako pracownicze terminale samoobsługowe, punkty informacji 
miejskiej, okienne wyświetlacze reklamowe i komputery biblioteczne. 

Jako autorzy oprogramowania jesteśmy w stanie wzbogacić je o dowolną funkcjonalność i 
dostosować je do specyficznych wymagań. Szata graficzna (skórka) programu może być 
przystosowana przygotowana zgodnie zwiją z klienta. 

 

Przykładowy wygląd interfejsu programu: 

 



Wygląd i dostępność wszystkich elementów Info Kiosk Browsera jest w pełni konfigurowalna i może 
być dowolnie zmodyfikowana przez operatora systemu.  

 

Info Kiosk Browser posiada szeroki zakres dodatkowych funkcji, które pozwalają na dostosowanie 
aplikacji do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika. 

 

 

 



Najważniejsze cechy programu 

Ekran dotykowy 
Info Kiosk Browser umożliwia obsługę kiosku przy pomocy ekranu dotykowego. Aplikacja posiada 
własną, konfigurowalną klawiaturę ekranową.  

Strona startowa 
Program Info Kiosk Browser daje możliwość zdefiniowania strony startowej, która jest wyświetlana 
przy starcie Info Kiosk Browsera oraz po wykryciu bezczynności użytkownika przez określony czas. 

Dostęp 
Możemy zdefiniować czy kiosk udostępnia Internet czy nie (praca on-line lub off-line). Jeżeli 
wybierzemy pracę off-line, użytkownik kiosku będzie miał dostęp tylko do lokalnych plików, nawet 
jeżeli kiosk ma fizyczne podłączenie do Internetu. 

Obszar przeglądania 
Możemy zdefiniować strony internetowe, do których zezwalamy na dostęp. 

Definiowanie listy ulubionych adresów oraz linków na pasku szybkiego uruchamiania..  

Rejestracja i przeglądanie historii wyświetlanych stron internetowych. 

Screen saver,  tryb DDS oraz pokaz slajdów 
Jeżeli uaktywnimy tę opcje po zadanym czasie nieaktywności (brak dotknięć ekranu dotykowego, 
ruchu myszy lub naciśnięć klawiatury program przejdzie w wybrany tryb pracy. 

Programy zewnętrzne dostępne dla użytkownika 
Możemy zdefiniować aplikacje Windows (pliki *.exe), które użytkownik programu będzie miał 
możliwość uruchamiania po wybraniu z menu (np. kalkulator). 

Wyszukiwarka 
Mamy możliwość wyboru jaka wyszukiwarka internetowa będzie ładowana po użyciu pola  „Serach” 
w menu Info Kiosk Browsera. 

Poczta 
Jeżeli włączymy możliwość wysyłania e-maili, użytkownicy będą mogli wysyłać listy przy pomocy 
klienta poczty wywoływanego w Info Kiosk Browsera (np. po połączeniu ze wskazanym usługodawcą 
w internecie). 

Drukowanie 
Możemy umożliwić użytkownikowi drukowanie wyświetlanych stron. 

 

 


