Postimaksukoneet

Älykäs, luotettava postitusjärjestelmä

Seuraa meitä:

IS-440

Monipuolinen postitusjärjestelmä
Kun työt on saatava tehtyä, kunnianhimoiset
yritykset vaativat luotettavia prosesseja, jotka
tuovat lisäarvoa ja virtaviivaistavat toimintaa.
Neopost IS-440 on käytännöllinen ratkaisu, joka tarjoaa parhaan
monipuolisuuden, jotta saat tarvitsemasi tulokset. Uusimman tekniikan ja
verkkopalvelujen ansiosta voit olla varma, että saat parhaan ratkaisun
tarpeisiisi. Kuiskaavan hiljainen IS-440 on laajoista toiminnoistaan huolimatta
helppokäyttöinen. Arvostat varmasti sen hoikkaa ergonomista muotoilua,
joka säästää tilaa ja integroituu helposti yrityksesi ympäristöön.

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

Verkkohallinta
Tarkkailu, seuranta ja valvonta
Verkkopalvelumme tarjoavat
entistä laajemmat postitusjärjestelmän ja postituskulujen valvontamahdollisuudet. IS-440:n verkkotoiminnot auttavat järjestämään
toimintasi tehokkaammin.

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

• Muste ei pääse koskaan
loppumaan sähköpostivaroitusten ansiosta.
• Nauti vaivattomasta postimaksumuutosten latauksesta,
joka varmistaa, että postimaksut ovat aina ajan tasalla.
Tiliöintiratkaisut pitävät sinut ajan
tasalla
Neopost MAS tuottaa yksityiskohtaiset raportit, joita tarvitset
postinkäsittelytoimintojen seurantaan, analysointiin, määrärahojen
varaamiseen, ennakoimiseen ja
rahastointiin postiluokan, tilin ja
ajanjakson mukaisesti. Tämä on
mahdollista myös etäyhteyden
kautta.

Voit laatia budjetin tilikohtaisesti ja
valvoa sen jälkeen kustannuksia
automaattisten hälytysten avulla
• Tarkkaile postitusaktiviteettia,
tai asettamalla rajat varojen
postiluokkia ja tilien käyttöä
ylityksen valvontaan. Luo yhteys
samalla kun tiliöit postimaksusi.
postimaksukoneesta PC:lle, johon
on asennettu Neopost MAS
• Saat lisätukea etädiagnoosin
-ohjelma, ja olet aina tilanteen
avulla.				
tasalla.
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Anna oikea vaikutelma

Sekaposti –
IS-440 lajittelee sen sinulle
Nopea, tarkka punnitus ja
postimaksuleimaus. Kun käytät
vähentävää punnitusta, sinun
tarvitsee vain laittaa eripainoisia
lähetyksiä sisältävä erä vaa'alle,
ottaa lähetys kerrallaan ja sille
lasketaan oikea postimaksu.
IS-440 on valmis silloin kuin
sinäkin. Smart Start
-teknologian ansiosta Auto
Feeder -syöttölaite käynnistyy
postin käsittelyä tai tarran
automaattista tulostusta varten
aina kun otat lähetyksen
vaa'alta vähentävää punnitusta
käytettäessä.

IS-440

Optimoi tehokkuuden. Varmistaa laadun.
1. Vähentävä punnitus
Smart Start -teknologialla
laskee tarkasti oikean postimaksun
jokaiselle lähetykselle, joka otetaan vaa'alta

2. Tilaa säästävä sisäinen 3 kg vaaka, lisäksi
ulkoiset vaa'at 35g kapasiteettiin asti

1
7. Automaattinen syöttölaite
käsittelee 87 x 125 mm - 250 x 325 mm
kirjekuoripinkat nopeasti

2
3

3. Käyttöliittymä sisältää
yleiskuvan toiminnasta,
sekä käyttäjäystävälliset
kehotteet ja valikot
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6. Integroitu
automaattinen
maksutarrojen syöttölaite

Postimaksun määrittäminen
helpommin kuin koskaan
Ei enää sekaannuksia postimaksuissa. IS-440:n postimaksuavustaja auttaa sinua, jotta sinun
ei tarvitse olla
postimaksujen
asiantuntija.
Säästät
IS-440:n avulla
vielä enemmän
aikaa, koska
voit unohtaa
näppäilyn ja valita tarvitsemasi
postiluokan postimaksujen
pikavalikosta.
Yhdestä kirjekuoresta suurempiin
lähetyksiin: voit aina punnita ja
käsitellä postisi helposti ja juuri niin
joustavasti kuin haluat.

5. Pikavalintanäppäimet
varmistavat
maksimitehokkuuden

Helppokäyttöiset säätimet
Älykkään ohjauspaneelin valikoissa
on helppo liikkua ja uudetkin
käyttäjät omaksuvat käytön
vaivattomasti. Lukuisat käytännölliset toiminnot ja valikoiden
selkeät kehotteet, joiden avulla
pääset IS-440:n laajaan toimintovalikoimaan, ehkäisevät virheitä ja
parantavat tuottavuutta.
Ei enää musteen loppumista
Musteenhallinta ei voisi olla
vaivattomampaa. IS-440 lähettää
sinulle sähköpostitse musteen
loppumisvaroituksen, joten voit
olla varma, että postitus ei pysähdy.
Pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta
mustepatruunan vaihto on
helpompaa kuin koskaan.

4. Kompakti,
pidennettävä
vastaanottoalusta
vastaanottaa 			
C65 - C4 kirjekuoret

Jatkuva LANyhteys
Säästä aikaa ja
paranna
tuottavuutta
hyödyntämällä
LAN-yhteyttä, joka on vakiovarusteena koko IS-mallistossa.
Se osaa muodostaa automaattisesti
yhteyden verkkoon, jolloin
tilastojen lataaminen, hinnastojen
päivittäminen, rahan lisääminen,
järjestelmän päivitykset ja kaikki
muut lataukset sujuvat vaivattomasti. Turvallisesti sisäverkossasi
toimiva LAN-yhteys poistaa
perinteisen analogisen puhelinlinjan
tarpeen.
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IS-440

Tekniset tiedot
Nopeus (vakio)
Kuoren minimikoko
Kuoren maksimikoko
Kuoren maksimipaksuus

95 kirjettä minuutissa
89 mm x 127 mm
229 mm x 324 mm
12 mm

Kuoren suunta

Vaaka tai pysty

Tarrojen annostelija

Automaattinen

Muistipaikat

9

Mainosleimat

8 vakio / 2 avointa

Postiluokka
Saapuvan postin päivämääräleimaus
Tiliraportit ja valvonta

Tulostuu automaattisesti
kyllä
25 tiliä

Verkkopalvelut
Hinnastopäivitysten lataus verkossa

kyllä

Värin loppumisvaroitus sähköpostiin

kyllä

Etädiagnoosi

kyllä

Neopostin koulutetut teknikot ovat
valmiina auttamaan sinua kautta maan.
Haluamme tarjota maailmanluokan
asiakastyytyväisyyttä ja olemme siksi
kehittäneet automaattisen diagnoositoiminnon tuotesarjaamme varten.
Siirtämällä järjestelmäsi tiedot verkkoon
saamme hälytyksen, jos järjestelmässäsi
on ongelmia.
Verkkopalvelun
avulla pääsemme
tutkimaan järjestelmääsi verkossa
ja voimme analysoida tilanteen ja
korjata sen
tarpeen mukaan.

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.

Järjestelmän mitat
Pituus x korkeus x syvyys
sis. Autofeed-vastaanottoalustan

1043 x 298 x 375 mm

Lisävarusteet
Vaa'at
Vähentävä punnitus
Tilien lisääminen

3, 5, 10 tai 35 kg
kyllä
maks. 300

www.neopost.fi

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.

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.

Täytämme kaikki tarpeesi

