Input Service / Leopardo relança
impressora térmica na ABAD 2017
A Input Service Informática conta com uma experiência consolidada no mercado
de soluções, onde atua há quase 30 anos, tornando uma referência em projetos
de mobilidade. Atua neste mercado oferecendo, em conjunto com seus
parceiros, soluções inovadoras e eficientes a fim de atender as necessidades de
seus clientes, acompanhando a evolução tecnológica e fiscal.
Neste ano, a empresa traz como novidade para a ABAD 2017 SÃO PAULO a
impressora térmica portátil de 4 polegadas, que se torna atraente pelo seu custo
benefício em relação a outras no mercado. É um relançamento, depois de
alterações de layout e visual.

A EMPRESA
Localizada numa região industrial da Grande São Paulo, no município de Cotia, a
área de 2.000 metros quadrados da Input Service conta com equipamentos e
maquinário de ponta, além de uma equipe de engenharia, de desenvolvimento
e de uma assistência técnica qualificada.

Com as impressoras Leopardo, a Input atua em diversos segmentos do mercado,
principalmente na área de Força de Vendas e Serviços em Campos, com emissão
de documentos como DANFE Simplificado e Boleto Bancário. Outra forte
presença é na área de segurança governamental com emissão de multas de
trânsito.

PRODUTOS
A Input Service possui a marca e fabricação das impressoras Leopardo no país,
com a produção das impressoras conhecidas, Leopardo A6, Leopardo A7,
Leopardo A7 Light, Leopardo A8 e Leopardo POS, que atuam no ramo de
automação comercial a nível Brasil.

SERVIÇOS
•
•
•

Instalação
Assistência Técnica
Treinamentos

PROJETOS ESPECIAIS
A Input Service desenvolve Projetos Especiais, investe em tecnologia de ponta para
fabricação de placas eletrônicas, peças mecânicas, plásticas ou metálicas. A unidade
fabril é dotada de máquinas como:
- Centro de Usinagem
- Fresadora
- CNC
- Laser para corte de chapas
- Dobradeira
- Solda Ponto Tig
- Forno de Refusão
- Pick and Place
Além do maquinário, a empresa ainda conta com um laboratório exclusivo para
desenvolvimento de projetos. Para a Input Service o maior patrimônio de uma
empresa é o seu staff, portanto está constantemente investindo em treinamentos de
suas equipes, sempre com o objetivo de obter os melhores profissionais à disposição
de seus clientes e aos projetos nos quais atua.

