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Akıllı Yüksek Performanslı Modüler 
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Akıllı Yüksek Performanslı Modüler 
Posta Sistemi

Gelişen işletmeler, süreçlerine değer katan ve 
performansı artıran yeni nesil Neopost IS 480 
serisi makinelere güveniyor. 

En gelişmiş teknoloji ve çevrimiçi hizmetleriniz kontrolünüz altındayken, emek 
isteyen posta gönderi işlemlerinizi karşılamak için sınıfının en iyisi çözüme 
sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Kullanımı kolay olan, son derece 
yetenekli IS-480,  sessiz çalışma özelliği ile hızlı ve etkilidir. Kategorisindeki en 
küçük boyut ile, iş ortamınıza kolayca entegre olan zarif ergonomik tasarımı 
beğeneceksiniz.

IS-480

Çevrimiçi Yönetim: Analiz, Takip ve Kontrol

• Çevrimiçi hizmetler posta 
sistemi ve posta harcamaları 
üzerinde daha fazla kontrol 
sahibi olmanızı sağlar. IS-480, 
operasyonlarınızı en verimli 
şekilde yönetmenize yardımcı 
olmak için tasarlanmıştır.      
   

Postalarınız ile ilgili rapor 
almanız gerekiyorsa, posta 
aktivitesini, posta sınıfını ve 
departmanın kullanımını 
izleyebilirsiniz.

• Uzaktan teşhis ile ek destek alın.

• Düşük Mürekkep E-posta Uyarıları 

ile mürekkep bitmesin.

• En son posta ücretlerine uyumlu 
olmanızı sağlayan sorunsuz 
otomatik posta ücreti değişikliği 
indirmelerinin keyfini çıkarın.

  atsoP natut adnıtla lortnoK iziS
İzleme Çözümleri

Günümüz iş ortamında bütçelerin 
optimize edilmesi ve etkili maliyet 
kontrolünün yapılması beklenir. 
Neopost MAS, uzaktan posta sınıfı, 
departman, zaman dilimi ve daha 
fazlasıyla posta işleme etkinliğini 
izlemek, analiz etmek, tahsis 
etmek, öngörmek ve konsolide 
etmek için ihtiyaç duyduğunuz 
ayrıntılı raporları sunar. Departmana 
göre bütçe oluşturabilir ve daha 
sonra otomatik uyarılar veya limitler 
ile masrafları izleyerek fazla 
harcama kontrolü yapabilirsiniz. 
Neopost MAS kurulu bir bilgisayara 
bağlanın ve asla kontrolden 
çıkmayın.

Postanızın Fiyatlandırması Asla 
Daha Hızlı Olmadı

Neopost Speedweigh dinamik 
terazi ile posta işleme süresini 
önemli ölçüde azaltın ve 
işlemleri basitleştirin.  
 
Akıllı dört nokta algılama 
sistemi, tüm boyutları otomatik 
olarak tartmak ve ölçmek için 
patentlidir ve postalarınızı 
doğru bir şekilde işler.

Dakikada 90 zarf hızında 
mektupları tartar ve fiyatlandırır.

Daha büyük paket kullanımı için 
35 kg'a kadar kapasiteye sahip 
dış tartı platformları mevcuttur 
ve ergonomik olarak en çok 
kullandığınız yere yerleştirilebilir.

Ayrıca, Diferansiyel Tartı ve Akıllı 
Başlat teknolojisi ile platforma 
mektupları yerleştirin, her 
seferde bir mektup kaldırın ve 
sistem otomatik olarak posta 
etiketini çıkaracaktır. 

Sürdürülebilirlik önemlidir ... 

Çevre dostu, yükseltilmiş Neopost IS serisi çevresel izinizi 
azaltmak için tasarlandı. ISO 14001 (çevre) sertifikasına 
sahip olan Neopost size en yüksek proses, kalite ve çevre 
standartlarına göre hizmet verecektir.
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4. Geniş Besleme Haznesi 
Büyük zarfları dikey veya yatay 
biçimlerde işler.

1. Diferansiyel Tartı Teknolojisi 
Platformdan kaldırılan her mektup 
için kesin posta ücretini hesaplar ve 
gönderir.

3. Renkli Dokunmatik Ekran              
Basit gezinti sağlar, tuş vuruşlarını en 
aza indirir ve tek dokunuşla seçim 
verimliliğini artırır.

2. İşlem Kısayol Tuşları  
Operasyonel verimlilik sunar.

6. PiP Uyumlu Dinamik Terazi 
Şekil ve ağırlığa dayalı olarak 
otomatik olarak kategorilere 
ayrılır ve daha sonra dakikada 
90 zarf hızında postaları doğru 
bir şekilde fiyatlandırır.

5. Otomatik Karışık Boyutlu Besleyici 
Posta boyut ve kalınlığına göre 
sıralamayı ayarlar. Kendiliğinden 
hizalanan merdaneler sıkışmaları veya 
yanlış baskıları önler.

1

IS-480

Verimi İyileştirin. Kaliteyi Sağlayın.
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Karıştırın   
IS-480 sizin için sıralar ve ücretlendirir

Postaları boyuta, kalınlığa veya ağırlığa göre sıralama 
görevini ortadan kaldırın. Çeşitli boyut ve biçimlerdeki 
zarflarınızı, karışık olarak besleyiciye yerleştirdiğinizde, 
başlamaya(Start) basmanız yeterlidir.

İhtiyaçlarınız ne olursa 
olsun, IS-480 dakikada 
150 zarfı otomatik olarak 
ücretlendirebilir. 

Renkli ve Dokunmatik Ekran

Renkli dokunmatik ekran, 
genel bakışla okunması ve 
kullanımı kolaydır.  

Hataları bir dizi akıllı işlevle ve 
IS-480'in kapsamlı özelliklerini 
sunan zahmetsiz menülerle 

ortadan kaldırın. Cep telefonunuzda bir numarayı yeniden 
çevirmek kadar kolay. "Kullanıcı Oran Sihirbazı" nı veya 
'Kullanılan Son Oranları' kullanarak zamandan tasarruf 
sağlayan kullanımı kolay kısayol tuşlarından yararlanın.
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Özellikler

Hız (toplu işleme) 150 lpm

Çevrimiçi tartım hızı (dinamik terazi) 90 lpm

Kontrol paneli renkli dokunmatik ekran Evet

Zarf Minimum 89 x 127 mm

Zarf Maksimum 254 x 330 mm

Maksimum Zarf Kalınlığı 16 mm

Etiket Baskısı Otomatik

Baskı Hafızası 9

Reklam Sloganları 8 standart / 2 Açık

Posta Sınıfı Otomatik Baskı

Gelen Posta Tarih Damgası Evet

Ayarlanabilir zarf ağzı yapıştırma Evet

Hesap raporlama ve kontrol 50 Standart Departman

Çevrimiçi Yönetim

Posta ücreti değişikliği indirmeleri Evet

Düşük Mürekkep e-posta Uyarısı Evet

Uzaktan Tanılama Evet

Posta ve depart. kullanımına uzaktan erişim Evet

Sistem Ölçüleri

Uzunluk x Yükseklik x Derinlik 1219 x 324 x 442 mm

Dinamik ölçekli 1657 x 324 x 442 mm

Seçenekler

Dinamik Tartı Evet

Ağırlık Platformu 3, 5, 10 or 35 kg

Diferansiyel Tartı Evet

Departman Yükseltme 100 / 300'e kadar

Neopost MAS Evet

Barkod Okuyucu Evet

USB Depolama Evet

IS-480
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Neden Systec? 

Systec Neopost zarflama ve posta 
çözümleri ile alanının lideridir. Bu 
çok kanallı iletişim çağında, yeni ve 
yenilikçi yollarla etkileşime 
girmenize rehberlik eder ve sizi 
güçlendiririz. Maliyet kesici sinerji 
yaratma konusunda size 
tavsiyelerde bulunuruz. Telefonla 
veya yerinde sürekli destek veririz. 

Daha fazla bilgi edinmek  
için www.systec.com.tr adresine 
gidin.

Biz hallederiz......

Systec'in iletişim merkezi, müşteri desteği 
ve size yardımcı olmaya hazır eğitimli 
teknisyenlerimiz tarafından  sunulmaktadır. 
Size dünya standartlarında müşteri 
memnuniyeti sunmayı taahhüt ediyor ve 
ürün hattımızla otomatik teşhis imkânı 
sunuyoruz. 

Deneyimli teknik 
ekibimiz, uzaktan 
erişim ile sistemi 
analiz ederek, 
sorunları uygun 
biçimde giderir.


