Kuorituskone

Postitusassistenttisi

Seuraa meitä:

DS-85

Postitusassistenttisi
Helppokäyttöinen kuorituskone, joka
kasvaa yrityksesi mukana
Kasvavatko postitushuoneesi vaatimukset? Kompakti
DS-85 voi auttaa sinua. DS-85 on juuri oikea valinta
yrityksellesi. Tarvitsetpa millaista sovellusta vain, DS-85
selviytyy kaikesta.

Jos käyttö muuttuu tai laajenee, tiedät aina investointisi
olevan turvassa, sillä DS-85 on helposti laajennettavissa tai
päivitettävissä.

Älykkäitä ratkaisuja
postituksesi tuottavuuden
maksimointiin
Vältä pysäytykset ja maksimoi
tehokkuus: intelliDeck palauttaa
kaksoissyötöt tai vialliset
asiakirjat "lennosta" ennen
taittoa, järjestelmän käydessä.
Suurikapasiteettinen
pystypinoaja vähentää
lähetysten tyhjennyskertoja,
jolloin aikaa säästyy muuhun
samanaikaiseen toimintaan.
Käsittelyä tarvitaan vähemmän;
500 kirjekuoren tyhjennysväli
on 8 minuuttia maksiminopeudella ajettaessa.
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Mukautuu
automaattisesti
tarpeisiisi
Kaikki osaavat käyttää
DS-85:tä. Vielä kaksi
yksinkertaisen älykästä
Neopostin keksintöä:
käänteiseksi vaihdettavissa oleva värikosketusnäyttö ja load’n Go varmistavat
ainutlaatuisen helppokäyttöisyyden.
load’n Go mahdollistaa käytön ilman
käyttäjäkoulutusta. Lataa asiakirjat ja
kirjekuoret alustoille, paina nappia ja siinä
kaikki! DS-85 säätää kaikki asetukset
automaattisesti ja tallentaa ne muistiin,
josta saat haettua ne hetkessä.

DS-85

Luo lähetyksillesi oma
ammattimainen ilme
Asiakirjojen kokoaminen ennen
niiden taittoa on nopeampaa
kuin kokoaminen kirjekuoreen,
mutta sen lisäksi se takaa
täydellisen ulkoasun ja estää
tukoksia.
powerFold-järjestelmällä voit
taittaa jopa 10 sivua kahteen
osaan ja 8 sivua kolmeen osaan,
siististi ja hiljaisesti. DS-85:n
simpukkarakenne mahdollistaa
helpon pääsyn kansioon.

Joustava ratkaisu postitukseesi
Peräkkäissyöttö
Peräkkäissyöttö
mahdollistaa
jatkuvan toiminnan.
Jos yksi syöttöasema
tyhjenee, toinen
jatkaa automaattisesti
syöttöä.

Neopostin ainutlaatuisen
flexFeed-tekniikan ansiosta voit
ladata tarvittavan kokoisia
asiakirjoja jokaiseen kuudesta
syöttö- asemasta. Käyttökohteiden monipuolisuus on sinun
käsissäsi. Lisäksi asiakirjapinkkoja ei tarvitse ilmata ennen
lataamista.

Käsisyöttötila automatisoi käsin
tehtävän
käsittelyn
Käsisyöttötilassa voit
käsitellä jopa 		
10 käsin
syötettyä
sivua, nidottuna tai nitomatta.
Tämä on ihanteellista personoidun lähetyksen koostamiseen
yhdelle tai muutamalle vastaanottajalle. Saat ammattimaisen
lähetyksen kaikilla DS-85:n
käsittelyn hyödyillä.
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DS-85

Sisällön täydellinen valvonta ja
turvallisuus, johon voit luottaa

Ainutlaatuisen lukulaitteen
ansiosta DS-85 pystyy lukemaan
kaikkia koodeja, kuten OMR 1
ja 2-riviset tai 1D-viivakoodit.
Lisäksi koodi voidaan tulostaa
vapaasti valittavaan kohtaan
asiakirjassa. Tämä ainutlaatuinen
ominaisuus tarjoaa joustavuutta
ja mukautuu kaikkiin layouteihin.

Automatisoi asiakirjojen käsittely

Neopostin hallintaohjelmien avulla
saat parhaan hyödyn jokaisesta
asiakirjastasi.
• Lisää viivakoodi
automaattisesti
oikeaan kohtaan
kuorituskoneen ohjaamista
varten.

Personoitujen ja sisällöltään
vaihtelevien lähetysten luotettavan käsittelyn takaamiseksi
DS-85 sisältää useita automaattitoimintoja, joiden ansiosta
jokainen vastaanottaja saa juuri
oikeanlaisen lähetyksen.
• Järjestysmerkkien lukeminen
mahdollistaa tulostustarkkuuden seurannan ja liitteet on
mahdollista valita asiakasprofiilin perusteella.
• Lisävarusteena saatava
eheyden tarkastusohjelma
varmistaa 100 % oikean
postinkäsittelyn.

• Voit poistaa vanhat OMRmerkit lähetyksesi arvokkuuden
parantamiseksi.

Sitoutuminen
ympäristöön
DS-85:ssä on Neopostin
Eco-merkki, joka kertoo
Neopostin sitoutumisesta
ympäristöön. Neopost otti
käyttöön ympäristömerkin
vuonna 2011 tehokkaimpien ja
ympäristöystävällisimpien
ratkaisujen tunnistamiseksi.
Merkki kuvastaa Neopostin
pyrkimystä tiedottaa asiakkaille
ympäristöön liittyvästä
kehityksestä, jota olemme
saavuttaneet viime vuosien
aikana.
DS-85:ssä Neopost on
saavuttanut energiatehokkuuden uuden tason automaattisen virransäästötilan ansiosta.
DS-85 on myös ympäristömääräysten (ErP, REACH, RoHS
ja WEEE) mukainen.

Energia DS-85 säästää jopa 75
%* energiaa (keskimääräisessä
käytössä: 37 %) automaattisen
virransäästötilan ansiosta.

• Valitse liitteet useista asemista.
• V
 armista lähetyksen oikeellisuus luotettavilla valvontamerkeillä.
• Jaa tulostustiedostosi
sivumäärän perusteella.

Kierrätettävyys: Materiaaleista
vähintään 85 % on hyödynnettävissä.
* Edeltäjämalliin verrattuna

Tarkkaile, varmista ja jäljitä tuotantotuloksesi
Neopost antaa sinulle varmuuden,
että painotuotteesi todella lähtevät
eteenpäin. Mail Piece Production
Control lisää yksilöllisen tunnisteen
jokaisen kirjeen osoitekenttään ja
luo seurantaketjun jokaiselle
tuotanto- työlle. MPPC:llä
varustettuna DS-85 pystyy
lukemaan viivakoodin jokaisesta
lähetyksestä. Tämä takaa postituseriesi täydellisen laadunvarmistuksen ja tunnistaa puuttuvat tai
väärässä järjestyksessä olevat
kirjeet.

Tämä kaikki mahdollistaa sinulle
reaaliaikaisen laadunvalvonnan ja
tarkat raportit:
• Varmuus töiden tarkkuudesta ja
täydellisyydestä
• Reaaliaikainen virheellisten,
puuttuvien tai väärässä
järjestyksessä olevien
lähetysten tunnistus
• T
 ulostettu ‘Proof of Mailing’
-raportti jokaiselle tuotantotyölle
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DS-85

Mukauta järjestelmä tarpeisiisi
DS-85 on koska tahansa laajennettavissa
kahdesta jopa
kuuteen asemaan, mikä mahdollistaa
kapasiteetin lisäämisen ja suojaa
investointisi. Lisää vain tarvittava moduuli
oikeaan aikaan – yrityksesi kasvun myötä.
Useiden asemien käyttö mahdollistaa
useampien töiden ottamisen tuottavuutesi
optimoimiseksi.
DS-85:n moduulirakenne antaa sinulle
mielenrauhan ja varmistaa, että
laiteinvestointisi on kustannustehokas niin
tänään kuin tulevaisuudessakin.

2 asemaa

4 asemaa

6 asemaa

Erikoissyöttöasemat
kasvaviin tarpeisiin
Lisävarusteena saatavat
syöttöasemat on
suunniteltu käsittelemään monenlaisia
paperilaatuja, mukaan
lukien päällystettyjä
materiaaleja ja jopa 			
								pieniä vihkosia.

maxiFeeder suurempiin
tarpeisiin
Lisävarusteena saatavaan maxiFeedersyöttöasemaan mahtuu
jopa 1200 arkkia tai 325
vastauskuorta.
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DS-85

Ominaisuudet ja hyödyt
Suorituskyky
Maks. 4 000/tunti

Load'n Go -automaattiasetukset

Kyllä

FlexFeed-multisyöttöalusta

Kyllä

Useiden arkkien syöttö

Kyllä

Peräkkäin kaikista syöttöalustoista

Kyllä

Syöttöasemia

Maks. 6 syöttöasemaa

Työmuisti

25

Käsisyöttö

Kyllä

Asiakirjojen syöttöalustan kapasiteetti

jopa 725 arkkia 80 g/m2

Kirjekuorien syöttöalustan kapasiteetti

325

MaxiFeeder-kapasiteetti

1 200 arkkia (80 g/m2)

Lyhyet syöttöasemat

Lisävarusteena

Eri poistotapoja: pystypinoaja,
sivukaukalo, kuljetin

Lisävarusteena

Taittotyypit

kirje, Z-taitto, yksittäistaitto,
kaksoistaitto rinnakkain, ei
taittoa

Asiakirjan korkeus

90-356 mm

Asiakirjan leveys

130-230 mm

Asiakirjan paino

60-250 g/m2

Kirjekuoren pituus

90-162 mm

Kirjekuoren leveys

160-248 mm

Nipun paksuus

2,5 mm

Räätälöity pöytä

Lisävarusteena

Postituksen laatu ja turvallisuus
Secure’n Feed kaksoissyötön tunnistus

Kyllä

Kokoaminen ennen taittoa

Kyllä

Viivakoodinlukija (BCR)

Lisävarusteena

Optisen merkin tunnistus (OMR)

Lisävarusteena

Postituksen tuotannonohjaus (MPPC)

Lisävarusteena

PowerFold-taitto

Kyllä (jopa 10 arkkia 80 g/m2)

Suljenta kärjestä kärkeen

Kyllä

Budjetin optimointi
Postinhallintaohjelma

Lisävarusteena

Insert’n Frank
postimaksujärjestelmän integrointi

Lisävarusteena

Hallinta
Etätuki

Lisävarusteena Online Service

Uusien töiden lataus

Lisävarusteena Online Service

Ennakoiva huolto

Lisävarusteena Online Service

Online-vianmääritys

Lisävarusteena Online Service

Järjestelmän tiedot
Runko (6 asemaa)
Pituus x korkeus x syvyys

1 820 x 925 x 420 (mm)

Paino

110 kg

www.neopost.fi

Insert’n frank
Automatisoi postitusprosessisi yhdistämällä
DS-85 Neopost-postitusjärjestelmään.

Verkkopalvelut
Optimoi DS-85:n
käyttöaika tehokkaan
etähuollon avulla.

Miksi Neopost?
Neopost on maailmanlaajuisesti johtava
postitus- ja logistiikkaratkaisujen ja
digitaalisen viestinnän toimittaja. Uskomme,
että ihmiset ovat avain yrityksen menestymiseen. Siksi tuotteemme ja palvelumme
räätälöidään auttamaan organisaatiotasi
toiminnan laadun parantamisessa ja ihmisten
tuomisessa lähemmäs toisiaan.
Tällä monikanavaisen viestinnän aikakaudella
autamme tuomaan viestintääsi uusia ja
innovatiivisia tapoja. Neuvomme, miten voit
luoda kustannustehokkaita synergioita.
Toimimme globaalisti ja olemme
vahvasti läsnä paikallisesti; tarjoamme
sinulle jatkuvan tuen niin puhelimessa,
paikan päällä kuin verkossakin.
Tällä hetkellä Neopost toimii suoraan 31
maassa ja kumppaniverkostomme kattaa yli
90 maata. Haluamme tuotteillamme ja
kehitysohjelmillamme edistää vastuullista
liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. 6200
työntekijäämme kautta maailman haluavat
tehdä viestinnästäsi vastakaikua herättävää
ja tehokasta – tarjoamme kilpailuedun, joka
avaa runsaasti uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Koska Neopostilla on ISO 9001-, ISO 14001- ja
OHSAS 18001 -sertifiointi, palvelemme sinua
korkeimpien prosessi-, laatu-, turvallisuus- ja
ympäristöstandardien mukaisesti.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Neopost ja Neopost-logo ovat Neopost S.A:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Nopeus

