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ZARFLAMA MAKİNESİ

Akıllı ve Kolay Belge İşleme.

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.

Genel Merkez

Tel : +90 212 259 11 71

Fax : +90 212 261 80 50

Satış Sonrası Müşteri 
Servisi

Systec, en iyi 
müşteri ve satış 
sonrası desteğini 
sağlar. Tavsiye 
veya destek olsun, 
birinci sınıf hizmet 

sunma taahhüdümüzden 
telefonda veya yerinde 
yararlanırsınız.  

Çevresel Bağlılık
DS-75i, ürünlerimiz tasarım aşamasında kullanılan net 
ve tutarlı çevre performans kriterlerini sağlamayı 
amaçlayan Neopost'un Eko-Etiketini taşır. Dolayısıyla, 
otomatik bekleme modu enerji tüketimini azaltmaya yardımcı 
olurken geri dönüştürülebilir ambalajlama, paketlenmiş ürünün 
toplam ağırlığının% 20'sinden daha azını temsil eder.

Özellikler

Hız Saatte 3800'e Kadar

load'n Go Otomatik Ayar Evet

flexFeed multi-format Besleme Evet

Birden fazla sayfa besleme Evet

Tüm besleyicilerden toplama Evet

Besleyici Sayısı 3 Beslemeye Kadar

Güçlü Katlama, katlama kapasitesi (tek set, tek kat) Evet(80 gsm 10 Sayfa)

İş Hafızası 50

Elle Besleme Evet

Döküman Besleme Kapasitesi 80 gsm 325 Yaprak

Yüksek kapasiteli belge besleyici 1200 sayfa 80 gsm İsteğe Bağlı

Zarf Besleme Kapasitesi (C5/C6 Zarflar) 325

Yüksek Kapasiteli İstifleyici (500 Zarf'a Kadar) İsteğe Bağlı

 C5 400 zarfa kadar yan çıkış İsteğe Bağlı

Katlama Çeşitleri
Mektup, zikzak, tek, çift 

paralel, kat yok

Insert'n Frank Posta Ücret sistemi entegrasyonu İsteğe Bağlı 

Döküman Yüksekliği 90-356 mm

Döküman Genişliği 130-230 mm

Döküman Ağırlığı 60-250 gsm

Zarf Uzunluğu 90-162 mm

Zarf Kalınlık 2,5 mm

Zarf Genişliği 160-248 mm

Özel mobilya İsteğe Bağlı

Posta Kalite ve Güvenliği

Güvenli Besleme çift algılama Evet

Katlanmadan önce biriktirme Evet

Barkod Okuma 1D and 2D barcodes için (BCR) İsteğe Bağlı

Optik Mark Tanıma (OMR) İsteğe Bağlı

Optik Karakter Tanıma (OCR) İsteğe Bağlı

Posta Üretim Çıktısı İsteğe Bağlı

Yapıştırma Evet

Bağlanabilirlik

LAN Evet

Wi-Fi Evet

Uzaktan Asist İsteğe Bağlı*

Uzaktan Tanımlama İsteğe Bağlı*

Sistem Özelliği

Standart yapılandırma: 3 tepsi ve toplama tablası

Uzunluk × Yükseklik × Derinlik

Ağırlık 79 kg

Gürültü Seviyesi 66 Db

**Yerel tedarikçinizle durumu kontrol 
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Modern Grafik Kullanıcı Arayüzü

Tüm kullanıcılar için tasarlanan sezgisel, tam renkli, 
yüksek çözünürlüklü 7 inç dokunmatik ekran, herkesin 
katlama veya zarflama işlerini seçmesini ve çalıştırmasını 
kolaylaştıran sihirbaz tabanlı bir kullanıcı dostu arayüzü 
sunar.

Alternatif olarak, özel load'n'Go  sezgisel prosedürümüzü 
kullanarak yeni bir iş yaratmanın ne kadar kolay 
olduğunu görebilirsiniz. Dokümanlarınızı ve zarflarınızı 
yerleştirin ve ardından başlat düğmesine basın. DS-75i, 
yüklenen tüm belgelerin uzunluğunu ve zarfı otomatik 
olarak ölçerek tüm ayarları ayarlayıp uygun posta 
öğelerini işleyecektir.

Esnekliği En Üst Düzeye Çıkaracak Akıllı Çözümler 

Özel FlexFeed® tepsi, herhangi bir belge boyutunu veya 
türünü işleyebilmenizi sağlar. Benzersiz yarı otomatik 
zarf ayırma mekanizması ile birlikte çok çeşitli belge 
türlerini beslemek için tam esneklik sağlar. Potansiyel 
müşterilerinizi ve mevcut müşterileri etkili bir şekilde 
tasarlamak için neredeyse her boyut ve malzeme türünü 
kullanabilirsiniz.

MaxiFeeder Tablası ile Üretkenliği İyileştirme 

Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için MaxiFeeder'ı 
325 BRE'ye kadar yüklemeyi veya 1.200 sayfaya kadar 
yüklemeyi seçin.

1.  Otomatik İstifleyici

Yüksek kapasiteli dikey 
istifleyici, en fazla 500 zarf 
istifler.
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2.   Dokunmatik Ekran

Tam renkli 7 inç dokunmatik ekran, 
yeni bir iş yaratmak veya var olan 
işlere birkaç saniyede erişmek için 
kolaylık sağlar.navigasyona olanak 

3.   CIS Tarayıcı 

Tarayıcı belgede yatay veya 
dikey olarak yazdırılmış her 
türlü kodlamayı okuyabilir.
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4.   Doküman Besleyicileri

3 standart besleyiciyi kullanarak 975 (3 × 325) belgeye kadar yüksek işleme hızlarında çok sayıda 
sayfa setini işleyin; Tüm besleyiciler basamaklı modda kullanılabilir ve operatöre sistemin nasıl 
çalışacağını sürekli bildiren kağıt sensörleri bulunur
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Çok yönlü - DS-75i'nizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
Birkaç besleyici konfigürasyonu sunarak cazip bir mail programı tasarlamanızı ve teslim etmenizi sağlar.

Verimli, Çok Yönlü ve Sezgisel Zarflama
DS-75i benzersiz kullanım kolaylığını ileri teknoloji ile birleştirir. Kompakt ayak izi, geniş yükleme ve boşaltma özellikleri 
ve CIS tarama teknolojisi özellikleri ile DS-75i, doğrudan pazarlama kampanyaları, faturalandırma, aylık bildirimler ve 
diğer birçok uygulama için çok çeşitli postaları işleyebilir. DS-75i, ağınıza bağlanabilir ve gerektiğinde yardım sağlamak 
için uzaktan yardım ve uzaktan tanılama * benzersiz servislerden yararlanabilir. Tam renkli dokunmatik ekranı ve benzersiz 
sezgisel navigasyonuyla kullanımı kolay ve olağanüstü sessiz DS-75i, herhangi bir çalışma ortamına mükemmel uyum 
sağlar.

İsteğe Bağlı özellikler
OMS-200 Yazılımıyla Belge İşlemenizi Otomatikleştirin

Neopost'un Çıktı Yönetimi Yazılımı, belge oluşturma işleminizi 
basitleştirir ve otomatikleştirir. Böylece şunları yapabilirsiniz:
•  Belgelerinize daha fazla değer veren ve güvenli kontrol işaretleriyle 

posta bütünlüğünüzü garanti eden otomatik olarak bir barkod 
ekleyin.

•  Seçeneklerinizi en üst düzeye çıkarmak için birden çok tepsiden 
ekler seçin

•  Baskı dosyanızı sayfa sayısına göre bölün.

Posta Üretim Çıktısını OMS-500 ve AIMS-500 Yazılımıyla İzleyin, 
Güvenli bir şekilde Onaylayın

Neopost, basılı işlerinizin doğru, eksiksiz ve kesin 
postalanmış olduğuna dair güvence verir. Çıktı Yönetimi 
Yazılımı (OMS-500), her belgeye benzersiz bir İş ve Posta 
Parçası kimliği uygular. Daha sonra, daha büyük Üretim 
Yayınlayıcıları ile aynı AIMS-500 teknolojisini kullanan bir 
veritabanına eklendiğinden, her posta parçası gerçek 
zamanlı olarak mutabık kılınır. Bu size gerçek zamanlı kalite 
kontrolü ve detaylı raporlar sunar:
•  İşin tamamlanmasının% 100 doğrulanması

•  Eksik posta parçasının gerçek zamanlı arıza tespiti

•  Eksik veya başarısız posta parçaları için Tekrar basım

•  Bireysel iş, performans ve trendler hakkında raporlama.

Güvenebileceğiniz Komple İçerik Kontrolü ve Güvenliği

DS-75i, Contact Image Sensor (CIS) tarayıcı teknolojisi ile OMR, 
OCR, 1D barkodlar ve 2D veri matris kodları gibi her türlü kodlamayı 
okuyabilir. Kod belgenin herhangi bir yerinde basılabilir. Tarayıcı A4 
sayfasını tam okur ve barkod yatay veya dikey olarak okunabilir. Bu 
eşsiz özellik herhangi bir düzen gereksinimini karşılamak için tam 
esneklik sağlar.

Verimliliği Artırın
•  Yüksek kapasiteli besleyici
•  MaxiFeeder tepsi
•  Yüksek kapasiteli dikey istifleyici

İşlem Faturaları ve Beyanları
•  2 standart besleyici
•  1 MaxiFeeder tepsi
•  Yüksek kapasiteli dikey istifleyici

*Yerel tedarikçinizle durumu kontrol edin.

Müşteri İletişimini Geliştirin
•  1 günlük posta gönderici
•  2 standart besleyici
•  Yan çıkış tepsisi

Komple Belge İşlemi

FinansHR Pazarlama

İşlem postasıTrans promo postasıPazarlama postası




