Ücret Ödeme Makinesi

Kompakt, Sessiz ve Ekonomik

Join us on

IS-350

Kompakt, Sessiz ve Kullanımı Kolay
Büyüyen işletmeler, ofislerinin sorunsuz çalışmasını
sağlamak için Neopost'un geliştirdiği çözümlere
güveniyor. Neopost'un IS-350 profesyonel posta
makinesiyle postanızı tartmak ve göndermek çok
daha kolay
Kullanımı kolaydır, sessiz çalışma özellikli
yüksek kapasiteli IS-350, ofis ortamınıza
sorunsuzca
entegre
olmak
ve
postalarınızı verimli bir şekilde işlemek
için tasarlanmıştır. En son teknoloji ve
çevrimiçi hizmetleriyle ihtiyaçlarınızı
karşılamak için en iyi çözüme sahip
olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Doğru İzlenimi Verin

Kuruluşunuzun
profesyonel
görünümlü basılı sloganları ile
müşteri ilişkilerini geliştirin.
Müşterilerinizle olan
güçlendirmek
için
sloganları seçin.

Sürdürülebilirlik önemlidir ...

iletişimi
reklam

Çevre dostu, 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.

Çevrimiçi Yönetim:
Analiz, Takip Ve Kontrol
• Çevrimiçi
hizmetler
posta
harcamalarınızın üzerinde daha
fazla kontrol sahibi olmanızı
sağlar. IS-350, operasyonlarınızı
daha
verimli
bir
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.
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• En son posta ücret tarifelerine
uyumlu
olmanızı
sağlayan
sorunsuz otomatik posta ücreti
değişikliğinin keyfini çıkarın.

Karışık Mektuplarınızı IS-350
Düzenler

Diferansiyel
Tartı
özelliğini
kullanarak,
karışık
ağırlıklı
postalarınızı tartı platformuna
koyun, bir mektubu kaldırın ve
doğru ücret hesaplanır.
IS-350 sizin gibi hazır. Smart
Start teknolojisi ile tartım
platformundan
bir
zarf
alındığında IS-350 başlar ve
postalarınızı hazır hale getirir.

IS-350

Verimi Artırın. Kaliteyi Sağlayın.

1. Smart Start teknolojisi ile
yerden tasarruf sağlayan 3 kg'lık
tartı platformu
2. Basit gösterge paneli ekranı, kullanıcı
dostu işlemler ve menü ile operasyonel
genel bakış sağlar
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3.
Kısayol
tuşları
maksimum
verimliliği
sağlar

4. Ön ödeme gerektirmeden uygun
posta ücreti güncellemeleri.

Postanızı
Fiyatlandırmak
Daha
Kolay
Olamaz
Posta ücretleri
k a f a n ı z ı
karıştırmasın.
IS-350 "Kullanıcı Oran Sihirbazı"
size yardımcı olacaktır. Böylece
posta uzmanı olmanıza gerek yok.
Hangi orana ihtiyaç duyarsanız, IS350 bunu çözecektir. Basitlik,
doğruluk ve uyumluluk sağlamak
üzere tasarlanan ve makinenize
otomatik olarak indirilen posta
ücreti değişikliklerinden sorunsuz
yararlanacaksınız..

Hızlı
kısayollar
menüsünden
istediğiniz posta sınıfını seçerek
daha fazla zaman kazanın.

IS-350
size
Düşük
Mürekkep
E-Posta Uyarısı gönderir; böylece
işlerinizin yarım kalmasının önüne

Tek zarfdan, büyük paketlere kadar,
postalarınızı kolaylıkla tartmanız ve
yönetmeniz için gereken esnekliğe
sahip olursunuz.
Asla Bitmez...Mürekkep yönetimi
daha kolay olamazdı. IS-350,
mürekkep verimini optimize eden
ve değişim işlemini en aza indirgeyen
uzun ömürlü bir kartuş kullanır. Artı,

geçersiniz. Click n 'Snap tasarımı
sayesinde mürekkep kartuşlarını
değiştirmek hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
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IS-350

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

Özellikler
Hız
Zarf Minimum
Zarf Maksimum
Maksimum Zarf Kalınlığı
Zarf Besleme Yönü
İş Hafızası
Reklam Sloganları

40 lpm
89 x 127 mm
229 x 324 mm
9 mm Kadar
Yatay veya Dikey
9'a Kadar
8 Standart/2 Açık

PIN numarası Koruma

Evet

Gelen posta tarih damgası

Evet

Hesap raporlama ve kontrol

10 Departman

Çevrimiçi Servisler
Otomatik Fiyat Güncelleme

Evet

Düşük Mürekkep Uyarısı -email

Evet

Uzaktan Tanılama

Evet

Temel aylık posta ücreti kullanımı
(Değer ve kalemler)

13 Ay

Posta sınıfı ve Departman kullanımı

13 Ay

Sistem Ölçüleri
Uzunluk X Yükseklik X Genişlik

357 x 260 x 375 mm

Seçenekler
Diferansiyel tartı

Evet

Barcode Okuyucu

Evet

Bölüm yükseltme

100'e Kadar

USB yığın depolama

Evet

Neden Systec?
SYSTEC Sistem Teknolojileri kart
sistemleri ile zarflama , posta ve
dokümantasyon
yönetiminde
dünya çapında lider firmaların
Türkiye temsilciliğini yapmakta
olup anahtar teslim çözümler
üretebilen
bir
sistem
entegretörüdür. Uzman teknik ve
satış kadrosu ile satış öncesi ve
sonrası ülke çapında 7/24 hizmet
anlayışıyla 30 yıldır müşterilerinin
memnuniyetini sağlamaktadır.
Daha
fazla
bilgi
edinmek
için www.systec.com.tr adresine
gidin.

Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Neopost ve Neopost logosu, Neopost S.A'nın tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir.

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

