Posta Ücret Ödeme Makinesi

Akıllı, Güvenilir Posta Sistemi

Join us on

IS-440

Çok Yönlü Posta Sistemi
Gelişen işletmeler, süreçlerine değer katan ve
performansı artıran yeni nesil Neopost IS 440
serisi makinelere güveniyor.
Neopost IS-440, size ihtiyacınız olan sonuçları elde etmeniz için maksimum
esneklik ve pratik çözümler sunar. En son teknoloji ve çevrimiçi hizmetler sizin
kontrolünüz altındadır, ihtiyaçlarınızı karşılamak için en iyi çözüme sahip
olduğunuzdan emin olursunuz. Sessiz çalışan IS-440 son derece özellikli ve
kullanımı kolaydır. Alan kazandıran ve iş ortamınıza kolayca entegre olan zarif
ergonomik
tasarımı
ile
postalarınız
kolayca
göndereceksiniz.

Sürdürülebilirlik önemlidir ...
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.

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

iletişimi
reklam

Çevrimiçi Yönetim:
Analiz, Takip Ve Kontrol

• Çevrimiçi
hizmetler
posta
sistemi ve posta harcamaları
üzerinde daha fazla kontrol
sahibi olmanızı sağlar.
• IS-440, 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.
• En son posta ücret tarifelerine
uyumlu
olmanızı
sağlayan
sorunsuz otomatik posta ücreti
değişikliğinin keyfini çıkarın.
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Sizi Kontrol altında tutan Posta
İzleme Çözümleri.
Günümüz iş ortamında bütçelerin
optimize edilmesi ve etkili maliyet
kontrolünün
yapılması
beklenmektedir. Neopost MAS,
uzaktan posta sınıfı, departman,
zaman dilimi ve 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
maliyetleri
izleyebilirsiniz Otomatik uyarılar
veya limitler, fazla harcama kontrolü.
Neopost MAS kurulu bir bilgisayara
bağlanın
ve
asla
kontrolden
çıkmayın.

Karışık Mektuplarınızı IS-440
Düzenler
Diferansiyel Tartım kullanarak,
karışık ağırlıklı postalarınızı tartı
platformuna
yerleştirin,
bir
mektubu kaldırın ve doğru ücret
hesaplanır.

IS-440 sizin gibi hazır. Smart
Start teknolojisi ile, tartım
platformundan
bir
zarf
çıkarıldığında IS-440 başlar ve
postalarınızı hazır hale getirir.

IS-440

Verimliliği optimize edin.
2. Yerden tasarruf sağlayan 3
kg'lık tartı platformu ve harici
platformlar 35 Kg kapasiteye
kadar kullanılabilir.

1. Smart Start teknolojisi ile diferansiyel tartma,
teraziden çıkarılan her mektup için kesin posta
ücretini hesaplar ve tatbik eder
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7. Otomatik besleyici, 87 x 125
mm'den 250 x 325 mm'ye
kadar olan zarf yığınlarını
hızla işler.
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3. Gösterge paneli ekranı
operasyona genel bakış ve
kullanıcı dostu iştemler ve
menüler sağlar.
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6. Dahili Otomatik Etiket
Baskısı

Postanızı Fiyatlandırmak Daha Kolay
Olamaz
Posta ücretleri kafanızı karıştırmasın.
IS-440 "Kullanıcı Oran Sihirbazı" ile
size yardımcı olalım.
Bu nedenle bir
posta uzmanı
o l m a n ı z
gerekmez.
İhtiyacınız olan
oran IS-440'da.
Hızlı kısayollar
menüsünden
istediğiniz posta sınıfını seçerek daha
fazla zaman kazanın.
Tek zarfdan, büyük paketlere kadar,
postalarınızı kolaylıkla tartmanız ve
yönetmeniz için gereken esnekliğe
sahip olursunuz.

Kullanımı Kolay Operasyonel Kontrol
Akıllı bir işletim paneli, kullanımı
kolay bir gezinme menüsü sunar.
IS-440'ın kapsamlı özelliklerini sunan
bir dizi akıllı işlev ve zahmetsiz menü
ile hataları ortadan kaldırın ve
üretkenliği artırın.
Mürekkep yönetimi daha kolay
olamazdı.
IS-440 size düşük mürekkep e-posta
uyarısı verir ve böylece işlerinizin
yarım kalmasını engellersiniz. Click n
'Snap tasarımı sayesinde, mürekkep
kartuşlarını değiştirmek hiç bu kadar
kolay olmamıştı.

5.
Kısayol
tuşları
maksimum
verimliliği
sağlar

4.
Kompakt,
genişletilebilir çıkış
haznesi, DL - C4
zarflarını alabilir.

Lan ile Bağlı Kal
IS serisi boyunca
standart olarak
bulunan
LAN
bağlantısından
yararlanarak
zaman kazanın
ve verimliliği artırın. Hemen hemen
her ağ türüne otomatik olarak
bağlanabilen sabit bağlantı, istatistik
yüklemeleri,
ücret
tarifesi
güncellemeleri, sistem yükseltmeleri
kolaylıkla yapılır. Dahili ağ üzerinden
güvenli bir şekilde çalışan LAN
bağlantısı, geleneksel analog telefon
hattını bulma ve kullanma ihtiyacını
ortadan kaldırır.
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IS-440

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
Dakikada 95

Zarf - Minimum

89 mm x 127 mm

Zarf - Maksimum
Maksimum zarf Kalınlığı
Zarf Besleme Yönü
Etiket Basma
İş Hafızası
Reklam Sloganı
Posta Sınıfı

229 mm x 324 mm
12 mm
Yatay veya Dikey
otomatik
9
8 standart / 2 Açık
Otomatik Baskı

Gelen posta Tarih Damgası

Evet

Hesap raporlama ve kontrol

25 departman

Çevrimiçi Yönetim
Düşük Mürekkep e-posta uyarısı

Evet

Uzaktan Tanılama

Evet

Aylık posta kullanımı (değer ve öğeler)
verileri arşivlenme

13 Ay'a kadar

Sistem Ölçüleri
Uzunluk x Yükseklik x Derinlik,
Otomatik Besleme tutma tepsisini içeriyor

1043 x 298 x 375 mm

Seçenekler
Ağırlık Platformu

3, 5, 10 or 35 kg

Diferensiyel Tartı

İsteğe Bağlı

Departman Yükseltme

100'e Kadar

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.

Hız (Standart)

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

