
UMA APLICAÇÃO 
PARA TODA A FAMÍLIA
A Plataforma TOK irá revolucionar a forma como as famílias gerem as mesadas
e consumos das suas crianças e jovens.
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1º PASSO 2º PASSO

Active as contas das suas crianças/ jovens e veja as suas 
expressões de felicidade ao receberem por email o seu 
novo porta-moedas TOK digital.  

3º PASSO

Defina hábitos alimentares saudáveis para as 
suas crianças e veja-as a crescer fortes e saudáveis.

4º PASSO

Relaxe e acompanhe os consumos alimentares das suas 
crianças.

Consulta do saldo disponível no porta-moedas TOK.

Consulta do histórico de compras.

Possibilidade de criação de uma lista de favoritos 
para agilizar o processo de compra.

Com a lista de parceiros TOK, a sua criança saberá 
sempre qual o TOK KIOSK que fica mais perto.

Crie a sua conta TOK grátis em poucos minutos.
É tão intuitivo que não precisa de chamar o seu filho 
para o ajudar.

Através do TOK KIOSK, as suas crianças poderão aceder 
à sua lista de favoritos e fazer as suas compras de forma 
rápida, segura e eficiente.

Também podem aceder à lista completa de produtos 
do estabelecimento selecionado. 

Consulte e acompanhe os consumos das suas crianças 
e veja qual o saldo disponível nas suas contas.

Os pedidos feitos através da aplicação TOK KIOSK, ficarão 
registados no terminal da TOK SHOP e ordenados por entrada 
de pedido.(Disponível para Android e IOS)

TOK É UMA PLATAFORMA DIGITAL que proporciona aos educadores uma ferramenta simples e 
didática, que permite acompanhar à distância a semanada/ mesada das suas crianças.

Acompanhe os consumos 
das suas crianças.

Promova bons hábitos 
alimentares nas suas crianças.

Evite o uso de dinheiro.



Menu TOK USER

A partir do Menu Lateral as crianças poderão navegar na 
aplicação e consultar o seu saldo, fazer a sua lista de produtos 
favoritos, saber a localização do KIOSK TOK mais próximo e 
acompanhar o seu histórico de compras.

A aplicação inclui um leitor de Código QR, para que cada criança
possa aceder à sua conta nos TOK KIOSK.

Ecrã de LOGIN

Os dados de acesso são gerados pelos educadores no backoffice 
da  plataforma TOK.

Cada criança poderá aceder à aplicação TOK USER a partir 
do seu smartphone.



As aplicações TOK USER e TOK KIOSK destinam-se 
a serem usadas pelas crianças.

A aplicação TOK USER está 
instalada no smartphone de 
cada criança.

A aplicação TOK KIOSK está instalada 
nos dispositivos disponíveis nos 
estabelecimentos aderentes.



Ecrã de LOGIN

Cada criança poderá efectuar o LOGIN por duas vias:

        Login Manual - a criança introduz os seus dados manualmente;
        

        Login Automático - o código QR permite à criança identificar-se 
        e abrir a sua conta no TOK KIOSK disponível no estabelecimento.

Desta forma, a sua conta fica sincronizada nos dois dispositivos:
no seu smartphone e no TOK KIOSK.

Depois de fazer Login, a criança terá acesso a duas 
listas de produtos: 
- a lista genérica, por categorias e com todos os 
produtos do estabelecimento;
- a lista dos seus produtos favoritos.

Depois de seleccionar a lista pretendida, a criança 
poderá adicionar items ao carrinho de compras, 
bastando-lhe clicar no ícon “+”.

Para finalizar a compra, cada criança poderá verificar 
os items que adicionou ao carrinho e, assim, finalizar 
a compra, eliminar items ou até cancelar a compra.

O pedido da criança ficará registado no terminal 
TOK SHOP.



Menu TOK PROTECT

No menu lateral, o educador pode acompanhar os consumos
alimentares dos seus filhos, os seus gastos e o seu saldo. 

O educador também pode facilmente alternar entre as contas 
das suas crianças e assim obter uma visão geral.

Ecrã de LOGIN

Os dados de acesso são 
gerados em backoffice.

Selecione a Criança

Depois de fazer Login o educador 
tem acesso às contas das suas crianças.



Sair da Sessão

Depois de terminar o seu turno, o funcionário terá 
que fazer Logout para terminar a sua sessão.

Ecrã de LOGIN

Cada funcionário terá um Login 
para aceder à aplicação TOK SHOP.

Selecione a Criança

Ao seleccionar uma criança estará 
automaticamente a ver o seu pedido.

O funcionário poderá finalizar ou cancelar 
o pedido.


