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Tjusig och lättläst kunddisplay

GreenView
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GreenView är en tjusig och lättläst 
kunddisplay för montage på Space-
Pole-stolpe med anpassningsbar 
USB-anslutning.

GreenView är en effektiv kunddisplay i svart design 
bestående av en teckenbaserad display med 2 rader 
om 20 tecken, ett DuraTilt-fäste för montage på Er-
gonomic Solutions SpacePole-stolpar med antingen 
SP1- (38 mm rördiameter) eller SP2-dimension (45 
mm rördiameter), samt en fast monterad, 1,8 meter 
lång, USB-kabel (typ A).

Unikt för GreenView är även att man vid beställning 
kan ange önskad längd på kabeln upp till 4,5 meter. 
Längre än så rekommenderas inte av enligt USB.org, 
åtminstone inte utan signalförstärkare.

”Made in Sverige – for Sweden – and more”
      Grundutvecklad i Sverige
      Vidareutvecklas i Sverige
      Tillverkas i Sverige
      Lagerförs i Sverige
      Specialanpassas i Sverige

Visa vad det  
kosta vill
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GreenView  
kunddisplay

Yomani  
betalterminal

TSP143III 
kvittoskrivare

Monteringslösningar 
från Ergonomic  

Solutions
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Tack vare Ergonomic Solutions smarta 
och användarvänliga produkter, är det 
enkelt att installera GreenView på ett 
stativ och på ett snyggt sätt samtidigt 
dölja kablaget inuti stolpen.

Stativen finns från 120 mm upp till halvmetern för 
diskmontage och upp till metern höga golvstativ.

Hantera kablaget  
som en kabelninja
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X
Det finns bättre sätt



4

Att placera din kunddisplay och övrig 
kassautrustning i rätt höjd gör att ar-
betsmiljön blir optimal för medarbetarna 
– samtidigt som man skall sträva efter 
att kundupplevelsen blir som allra bäst 
för kunden eller gästen.

GreenView går att montera på alla SpacePole-stolpar 
med en rördiameter på 38 eller 45 mm, såväl som på 
armar med samma diameter.

Höjden har  
betydelse
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GreenView 
Monterad på  

SpacePole 120 mm

SpacePole-stolpar finns 
i flera olika modeller, 
storlekar och färger.

GreenView 
Monterad på  

SpacePole 200 mm

GreenView 
Monterad på  

SpacePole 300 mm
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Med Origum Distributions egenutveck-
lade programvara, GreenView Setup 
Utility, säkerställer du enkelt att display-
en förstår svenska, samt pratar med rätt 
port och rätt drivrutin i kassan.

Det finns även verktyg för att testa och verifiera 
GreenView. Du kan även, som i exemplet nedan, 
skicka två rader text för att testa hur texten ser ut i 
displayen, för att enkelt undersöka om vissa tecken 
visas korrekt enligt dina unika inställningar.

     GreenView Setup Utility laddas ner från vår  
     webbshop utan kostnad.

Full kontroll på  
alla inställningar
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Vi har tagit fram GreenView med stöd för 
SpacePole för att minimera påverkan på 
kassamiljön och maximera möjligheten 
för kostnadseffektiva integrationer.

Det finns flera andra anledningar till att fundera på 

hur din IT-utrustning kan användas optimalt i en 
POS-miljö där kunder ska betala eller på annat sätt 
interagera med dig eller din obemannade utrustning.

     E-guiden laddas ner kostnadsfritt från vår  
     webbshop utan kostnad.

Kostnadsfri e-guide om 
monteringslösningar
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FuturiumHuset i Arlandastad rymmer 
modernt designade kontor, ett hög- och 
låglager samt erbjuder rekreations- 
möjligheter som gym och bastu.

I och med en ständigt ökad efterfrågan på våra lev-
erantörers och våra egna fantastiska produkter och 
tjänster, tog vi beslutet 2019 att expandera till nya 
och helt egna lokaler. Samtliga anställda var högst 
delaktiga i allt från fastighetens utformning och de-
sign till färg- och materialval. Beslutet av bygga nytt 
var ett genomtänkt initiativ med sikte på framtiden  – 
där hållbarhet, arbetsmiljö och utökade förmågor var 

tänkt att vara nycklar till framtida framgång. Utöver 
normal logistikhantering kan vi därför även installera, 
konfigurera och integrera hård- och mjukvaraor i vårt 
konfigcenter innan vi skickar dem till dess användare.

Hållbar fastighet med arbetsmiljö i toppklass
FuturiumHuset är en certifierat hållbar fastighet som 
uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver vilket innebär 
att solskydd, ljudmiljö och ventilation har optimerats 
utöver normala lagkrav. Huset drivs av takets 130 
solpaneler med en effekt på 41,6 kWp samt både 
värms och kyls av geotermisk värmeenergi från två 
150 meter djupa borrhål.

FuturiumHuset
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Origum Distribution är en produkt- och 
lösningsutvecklande distributör med 
omatchad teknisk expertis sedan decen-
nier tillbaka.

Centrallagret i Arlandastad rymmer framtidssäkrade 
moln- och betallösningar, streckkods-, etikett- och 
plastkortsutrustning samt förbrukningsvaror. Vi ut-
vecklar och tillverkar även kompletterande produkter 
och tjänster under vårt eget varumärke Green.

Ledande tillverkare och varumärken
Vi arbetar kontinuerligt med leverantörer som har 
den bästa kanalstrategin, affärslogiken, produkter-

na, de bästa, starkaste och mest flexibla organisa-
tionerna samt med varumärken som ger både oss, 
våra kunder och affärspartners bäst förutsättningar. 
Flera av de produkter som vi lagerför är dessutom 
belönade med designpris och högt uppskattade av 
användare runt om i världen. 

FuturiumHuset – kontor och lager i världsklass
I mars 2021 flyttade vi huvudkontor och lager till 
FuturiumHuset, en fastighet designad av och för oss. 
Den är förärad med miljöcertifieringen Miljöbygg-
nad Silver, drivs av geotermisk bergvärme och en av 
Sigtuna kommuns största solcellsanläggningar samt 
rymmer även gym och laddare till elbilar.

Vi hjälper dig att lyckas

08-410 509 50
origum@origum.se
www.origum.se

Snabb hantering Personlig kontakt Unik expertis

Noga utvalt Konfigureringshjälp

Vi skickar normalt 
din beställning 
samma dag

Dina affärsutmaningar 
är vårt enda fokus

Vi säkerställer att du 
hittar bästa möjliga 
lösning

Ett kvalitativt 
produktsortiment 
i toppklass

Vi konfigurerar både 
hård- och mjukvara 
innan leverans

Origum Distribution AB
Generatorgatan 6
195 60 Arlandastad
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