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O caminho até ao presente...

Fundação
da Empresa

Criação da
empresa

Famasete -
Technology Group

com
posicionamento
centralizado em
soluções de IT.

Nº1 em
Portugal

A empresa tem o
primeiro contacto
com as soluções
touch e torna-se

no distribuidor n.º 1
em Portugal de
ecrãs interativos
para o setor da

Educação.

Wingsys e
Wingbox

Criação da marca
Wingsys e

apresentação da
Wingbox, a

primeira mesa
interativa

produzida em
Portugal.

Expansão
Mundial

A empresa
posiciona-se no

mercado
internacional
através da

criação de uma
rede de

distribuidores
mundiais.

Distinção
pela ANI

A Wingsys é
reconhecida pela

ANI, pela
idoneidade em

matéria de I&D e
recebe o prémio de
Melhor Fabricante

de Soluções
Interativas em
Portugal, pela
EUBusiness.

Somos
Wingsys!

A Famasete dá
lugar a uma nova

empresa, mais
criativa e

sustentável:
Wingsys. A marca
duplica os postos

de trabalho e
quadruplica as

instalações.



A
s n

ossa
s d

iretrizes
Visão
Proporcionar experiências impactantes
através de tecnologia interactiva.

Missão
Criar soluções tecnológicas inovadoras
para que todos tenham acesso às
vantagens e oportunidades que estas
proporcionam.

Valores
Inovação
Humanidade
Simplicidade

Criatividade
Qualidade
Sustentabilidade

W
hen future need

s touch technolog
y



Qualificada em I&D - Em 2019 a Agência Nacional de Inovação (ANI) integrou a Wingsys na lista restrita de empresas portuguesas do
setor que se destacam pela idoneidade em matéria de investigação & desenvolvimento.

"Melhor fabricante de
soluções interativas
em Portugal" -
EUBusiness, Península
Ibérica

Acreditação “Vale
Indústria 4.0”

"Special Award" na
Digital Signage Summit
Mena - Dubai

Vencedora do "Selo
Famalicão Visão’25", na
categoria “Famalicão
Made IN”

Prémios e distinções

Prémio de "Ouro", no
concurso European Seal
of E-Excellence Award,
CEBIT - Alemanha

"Empresa Aplauso" pelo
Banco Millennium bcp



EDUCAÇÃO
Apresentamos um conjunto de serviços e
soluções que suportam o processo de
transformação das salas de aula para um
contexto completamente inovador e
diferenciador.

EMPRESARIAL
Fornecemos diferentes produtos de sinalética
digital e interativos que melhoram e potenciam a
experiência de compra do cliente num canal
específico. Simplificamos processos e trazemos
mais qualidade ao atendimento.

CONSUMO
Área do Home Entertainment através da
comercialização ao público de ecrãs
interativos, mesas digitais e outros produtos
inovadores que combinam estilo e excelência
tecnológica, liderando a indústria de consumo.

SMART CITIES
Soluções que suportam o processo de Digital Out
Of Home (DOOH) para um contexto
completamente inovador e diferenciador, capazes
de transformar o ambiente tradicional de
comunicação de alguns municípios.

Soluções

ALUGUER
Obtenha hoje a tecnologia que necessita para potenciar o seu negócio e esteja um passo à frente da sua
concorrência com as soluções Wingsys. Disponibilizamos serviço de Aluguer de curta/longa duração ou Renting
em equipamentos tecnológicos Wingsys.





MODELOS
ECRÃS E MESAS INTERATIVAS

Mesa Interativa TA007T:
Superfície multitoque para

consulta de conteúdos
informativos como

catálogos, imagens, videos,
websites, com pernas

amoviveis

TA007Q:
Solução de
informação
multitoque
horizontal

WIP:
Ecrã interativo PCAP ou

IR 4K, Android 8.0 e
sistema de video

conferência

Mesa Interativa TA010:
Superfície multitoque para

consulta de conteúdos
informativos como

catálogos, imagens,
videos, websites, em

zonas de espera

Mesa Interativa
TA007K:

Superfície multitoque
kids para consulta de

conteúdos e jogos
educacionais



MODELOS
QUIOSQUES DIGITAIS E MUPIS

Mupi TA007P: 
Solução de
informação

multitoque vertical

Hygi DS:
Quiosque de higienização

com dispensador
automático de desinfetante

e ecrã de digital signage

Quiosque IT005C ou
IT007C:

Dispensador de senhas ou
leitor de cartões

Hygistation:
Quiosque de medição de

temperatura e
higienização, controlo de

acessos e máscara

Quiosque QX003PS:
Equipamento de
pagamento e 

check-out



MODELOS
QUIOSQUES DIGITAIS E MUPIS

Mupi QX003: 
Solução Interativa e

informativa de outdoor
para Smart Cities

Quiosque QXI003:
Solução de informação

sinalética digital c/ suporte
para revistas indoor

MUPI QX001:
Solução interativa e

informativa de outdoor
para Smart Cities



MODELOS
OUTROS

Led Wall:
Conjunto de
monitores

conectados
fisicamente para
digital signage

Trolley Carregador:
Carrega portáteis/tablets
de uma forma segura e
controlada, numa mala

transportável



SOFTWARE INTERATIVO

Plataforma de gestão
remota de conteúdos

informativos multitoque para
Municípios. Inclui: mapa

interativo da cidade com
pontos de interesse turístico,

agenda de eventos,
photobooth, informações
meteorológicas, espaço

para publicidade.

Smart Point

Gestão de atendimento,
definição de serviços

prioritários, horários de
funcionamento, sistema

Senha Segura e
possibilidade de Fila de

Espera ou Fila Única, difusão
de conteúdos multimédia e

recolha de estatísticas.

Queue e Digital
Signage

Software inteligente e
multitoque, adaptável a

qualquer tipo de negócio,
permite que determinados

objetos sejam reconhecidos
quando colocados no ecrã da
mesa interativa Wingsys. Veja
imagens, catálogos, vídeos,

entre outros.

Reconhecimento
de Objetos

Software multitoque que
potencia uma educação
mais divertida e imersiva.
Dispõe de um conjunto de
aplicações educacionais

interativas multitoque,
desenhadas para ajudar as

crianças a aprenderem
enquanto brincam!

Educação
+Interativa



SOFTWARE INTERATIVO

Software interativo que
dispõe de um conjunto de

aplicações totalmente
personalizáveis, para que
possa apresentar os seus

produtos de forma
inovadora. Crie

rapidamente experiências
incríveis.

Business
Composer

Software criado para guiar
os visitantes numa área
expansiva de uma forma

rápida e intuitiva.
Funcionalidade de pesquisa

através do multitoque,
permite encontrar o trajeto

para uma área de interesse.
Transmite informações e
campanhas publicitárias. 

Wayfinding

Software de fotografia
personalizável e interativo.

Permite tirar uma fotografia
(selfie) no quiosque ou mupi
Wingsys e enviar para o email

inserido do utilizador. Inclui
galeria de imagens,

temporizador, molduras e
secção para publicidade

enquanto está em stand by. 

Photobooth



Consultoria Instalação Formação Serviços
Informáticos

SERVIÇOS

Manutenção
Aconselhamos e

apoiamos os nossos
clientes no

planeamento,
implementação e
recolha de novas

soluções.

Acreditamos que os
projetos só são bem

sucedidos quando há
uma implementação

com metodologia
comprovada.

Com elevado grau de
know-how e

especialização
prestamos serviços de TI.

Ações de formação
que facilitam e
potenciam a

experiência de
utilização.

O Service Level Agreement
traduz o nível de qualidade
aplicável aos serviços de
suporte e manutenção

fornecidos por nós. 



Pr
oj

et
os

Hygistation
no Palácio da
Bolsa - Porto

Mesa
Interativa
TA010 
- Laskasas

Quiosque
Outdoor
- CM Chaves



Farmácia
Gaia Jardim

Sala de Aula
Interativa
Agrup. de
Escolas D.ª
Maria II - VNF

Banco
Santander
Totta

Clínica Médis



VISITANTES AO SITE EXCLUSIVOS

8
Países

Temos presença direta e indireta em oito países,
através da nossa rede de distribuidores Wingsys.

65 Mil
Unidades

Foram vendidos 65.000 produtos para todo o mundo.
Centenas de pessoas cruzam-se diariamente com as
nossas soluções.

5 Mil
Clientes

Desde 1995 até à atualidade, a Wingsys angariou 5.000
clientes nacionais e internacionais.



Get in touch!
A nossa equipa terá todo o gosto em falar consigo.

MORADA
Rua do Progresso, Pavilhão nº 360
4760-541 Vila Nova de Famalicão - Portugal

E-MAIL
wingsys@wingsys.pt

TELEFONE
(+351) 252 316 808 www.wingsys.pt


