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HIGH PERFORMANCE GIANT TABLET EXPERIENCE



Monikäyttöinen kosketusnäyttö 
esim.
-teollisuuden Power BI -visualisoinnit
-rakennusala
-rappukäytävät
-asiakaspäätteet / viestintä

Tuotteet: Yetitablet 21,5” -98”
● YetiLocker (Lukitsee pääsyn vain haluttuun 

applikaatioon)

● YetiKiosk (digital signage: toistaa haluamasi median 
näytöllä)

● YetiBrowser (Lukitsee näytölle halutun internet 
-sivuston)

Tuotteet: Yetitablet 27” - 98” ja premium 
palvelupaketti
-Asiakkaan sovellusten esiasennus
-Käyttöönottokoulutus

Kuorin oma 
Android 

-käyttöjärjestelmä

Tehokas ja kestävä 27” - 98” 
kosketusnäyttö

Käytettävyys -kerroin ja omat 
applikaatiot erikoisryhmille

        Yetitablet



Yhteistyö 
ohjelmistokumppaneiden 
kanssa

S-Group on suomalainen 
vähittäiskaupan ja palvelualan 
yritysverkosto, jolla on yli 1800 
myyntipistettä.

Laadukas Yetitablet valittiin 
laadun ja kyvyn vuoksi tarjota 
kolmannen osapuolen 
ohjelmistokonsultointia.

Itis on yksi suurimmista 
kauppakeskuksista Suomessa yli 
120 myymälällä.

Kuorin näyttöjä käytetään 
Hyperinin vähittäiskaupan 
hallintajärjestelmän kanssa, jota 
käytetään yli 200 
kauppakeskuksessa ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Esimerkkitapaukset:
Itis & S-Group



Tehokkaat
Windows 
-kosketuspäätelaitteet

Kuorin “all-in-one” -Windows 
kosketusnäytöt tarjoavat 
tehokkaan ja sulavan alustan 
esim. seuraaviin kohteisiin:

• Teollisuus
• Rakennusala
• Point of sale (-myyntipisteet)
• Digital signage 
• Informaatio -pisteet
• Digitaaliset opasteet
• Ravintola -alan sovellutuksiin

Laitekoot:
• 15,6”
• 21,5”
• 27”
• 43”
• 55”
• 65”
• 86”
• 98”
• Kysy lisää erikoiskokoja!

● Tyylikäs suunnittelu
● Älypuhelimen kaltainen 

käyttökokemus
● Kestävä runko julkisiin 

ympäristöihin
● Esiasennus -palvelut



KUORI on nopeasti kasvava suomalainen laitteisto- ja 
ohjelmistoyritys

Kuori vastaa yritys- / käyttötapauskohtaisten 
kosketusnäyttöjen kasvaviin tarpeisiin. Asiakkaamme 
kaupallistavat tuotteet käyttäjilleen.

✔ KUORI suunnittelee käyttönäkymät, 
laitteistot, elektroniikan ja mekaniikan

✔ KUORI ohjelmoi sovelluksia tai käytettävyys 
-ominaisuuksia

✔ KUORI toimii luotettavana linkkinä, sekä 
laadun takeena massatuotantoon Aasiassa

 

Suunnittelusta 
massatuotantoon



Case Parking
Case Aimo Parking

Vaivaton pysäköinti Kuorin
laitteiston ja ohjelmiston kanssa

Kuori on työskennellyt pohjoismaisen johtavan 
pysäköintialueoperaattorin Aimo Parkingin kanssa 
kaksi vuotta ja luonut helpomman tavan käyttää 
pysäköintimaksuterminaaleja.

Yetitablet on upotettu tyylikkääseen, hyvin 
suunniteltuun ja visuaalisesti houkuttelevaan 
metallirunkoon.

Kun Kuorin räätälöity sovellus on sisällä, käyttäjää 
ohjataan maksuprosessin läpi intuitiivisesti. Useat 
ominaisuudet voidaan yhdistää yhdeksi 
sovellukseksi, mikä vähentää vaihtoehtojen 
määrää, joiden kanssa asiakkaan on oltava 
vuorovaikutuksessa kulloinkin.



Extreme 
Conditions



Vaativien 
olosuhteiden
Android, Windows 
ja
Linux -ratkaisut

Case: Industrial kosketuspääte 
kaikkiin olosuhteisiin

Teolliseen käyttöön soveltuva 
kosketusnäyttö, joka kestää 
nesteitä, syövyttäviä aineita ja 
metallipölyä 

• Käyttölämpötila jopa -30 - + 55 
° C

• Suora auringonvalo (korkea 
kirkkaus)

• Iskunkestävyys
• IP67-luokitus
• Liikuteltavuus

Case: Korkean turvallisuuden 
näytöt

Kuorin asiantuntijaryhmä tuottaa 
luotettavia ratkaisuja 
äärimmäisiinkin 
turvallisuusvaatimuksiin.

Tapausesimerkki: Integroitu 
Linux-ratkaisu, jolla on korkeat 
turvatoimintovaatimukset (kuten 
komponenttien irrotukset) ja 
liikkuvuustarpeet.



Screen specifications

Size
Resolution 1920 x 1080

Surface material // 
protection
Touch technology

Screen Treatment

Touch resolution

Power Cord

Brightness

Audio // Internal speakers

CPU

RAM // Internal

Temperature control

Operating system

Connectivity

Power

Dimensions
Weight

VESA mount dimensions

IP rating
Enviroment and 
temperature range

Compliant standards 



Largest care provider 
in Nordics Largest care 

provider 
in Spain

State of 
Connecticut

Social care system 
of Madrid

Helsinki University 
Hospital

Some of our Customers

S Group has more 
than 1,800 outlets in 

Finland

1,000+ homes in England 
& Wales residential & 

nursing care

City of Vantaa

Tampere University 
Hospital

Technical Research 
Centre of Finland

Leading Nordic 
parking lot 
operator

Finnish Military

Suurin osa salkustamme on suojattu
NDA, joten emme voi näyttää heitä.
Tässä on kuitenkin lueteltu asiakkaita mistä 
olemme ylpeitä voidessamme osoittaa.



Case Construction

WWW.KUORI.TECH
INFO@KUORI.TECH

+358 (0) 1033 71700


