Tekniset tiedot
Nopeus
Kuoren minimikoko
Kuoren maksimikoko
Kuoren maksimipaksuus
Kuoren suunta

40 kirjettä/min
89 x 127 mm
229 x 324 mm
Jopa 9 mm
Vaaka tai pysty

Muistipaikat

Maks. 9

Mainosleimat

8 vakio / 2 avointa

PIN-koodisuojaus

kyllä

Saapuvan postin päivämääräleimaus

kyllä

Verkkopalvelut
Hinnastopäivitysten lataus verkossa

kyllä

Järjestelmän mitat
Pituus x korkeus x syvyys

357 x 260 x 375 mm

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.

www.neopost.fi

Neopost on ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001
-sertifioitu vaativimpien 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.

IS-350 Std

Postimaksukoneet

Helppokäyttöinen postitusjärjestelmä

Seuraa meitä:

IS-350 Std

Kompakti, hiljainen ja
helppokäyttöinen
Kasvavat yritykset tarvitsevat innovatiivisia
tuottavuustyökaluja toimistojensa pitämiseen
vauhdissa. Neopostin IS-350 -postimaksukone
helpottaa postisi ammattimaista punnitsemista,
leimaamista ja lähettämistä.
Helppokäyttöinen, erittäin
suorituskykyinen ja hiljainen IS-350
on suunniteltu integroitumaan
toimistoympäristöösi sujuvasti ja
käsittelemään postisi tehokkaasti.
Uusimman tekniikan ja
verkkopalvelujen ansiosta voit olla
varma, että sinulla on paras ratkaisu
vaativiin tarpeisiisi.
Anna oikea vaikutelma

Koska kestävä kehitys on tärkeää...
Päivitetty Neopost IS-sarja on ympäristöystävällinen ja
suunniteltu pienentämään ympäristöjalanjälkeäsi.
Koska Neopostilla on ISO 14001 (ympäristö) sertifiointi,
palvelemme sinua korkeimpien prosessi-, laatu- ja
ympäristöstandardien mukaisesti

Voit edistää asiakassuhteita
tulostetuilla viesteillä, jotka
korostavat organisaatiosi
ammattimaista ilmettä.
Käytä mainosleimaa
vahvistaaksesi kommunikointia
asiakkaidesi kanssa.

Verkkohallinta Tarkkailu, seuranta ja valvonta
Verkkopalvelumme tarjoavat entistä laajemmat postitus-järjestelmän ja
postituskulujen valvontamahdollisuudet. IS-350:n verkkotoiminnot
auttavat järjestämään toimintasi tehokkaammin.
• Jos tiliöit postimaksusi, voit
samalla tarkkailla postitusaktiviteettia, postiluokkia ja
tilien käyttöä.
• Nauti vaivattomasta postimaksumuutosten latauksesta,
joka varmistaa, että postimaksut ovat aina ajan tasalla.
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Sekaposti –
IS-350 lajittelee sen sinulle
Nopea, tarkka punnitus ja
postimaksuleimaus. IS-350 on
valmis silloin kuin sinäkin. Smart
Start -teknologian ansiosta
IS-350 käynnistyy aina kun otat
lähetyksen vaa'alta.

IS-350 Std

Optimoi tehokkuuden. Varmistaa
laadun.
1. Tilaa säästävä integroitu 2 kg vaaka
Smart Start -teknologialla
2. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
antaa yleiskuvan toiminnasta
kehotteiden ja valikoiden avulla
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3. Pikavalintanäppäimet
varmistavat
maksimitehokkuuden

4. Käytännöllinen
hinnastojen lataus

Postimaksun
määrittäminen
helpommin
kuin koskaan
Ei enää
sekaannuksia
postimaksuissa.
IS-350:n postimaksuavustaja
auttaa sinua, jotta sinun ei tarvitse
olla postimaksujen asiantuntija.
IS-350 laskee sinulle kaikki tarvitsemasi postimaksut. Postimaksujen
muutokset sujuvat ongelmitta, sillä
maksut ladataan automaattisesti
helppouden, tarkkuuden ja
yhdenmukaisuuden takaamiseksi.

Säästät vielä enemmän aikaa,
koska voit unohtaa näppäilyn ja
valita tarvitsemasi postiluokan
postimaksujen pikavalikosta.

Pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta
mustepatruunan vaihto on
helpompaa kuin koskaan.

Yhdestä kirjekuoresta suurempiin
lähetyksiin: voit aina punnita ja
käsitellä postisi helposti ja juuri niin
joustavasti kuin haluat.
Minimoi musteen vaihtotarve
Musteenhallinta ei voisi olla vaivattomampaa. IS-350:ssä käytetään
pitkäikäisiä mustepatruunoita, jotka
optimoivat musteen riittävyyden ja
minimoivat vaihtotarpeen.
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