Frankeringsmaskin

Opptil 45 brev i
minuttet

Kompakt, stille og enkel å bruke

Intergrert
vekt - 3kg

Enkle snarveier

En optimalisert fr
Quadient tilbyr en kostnadseffektiv kommunikasjonsløsning som
kan bistå deg i å være ett steg foran konkurrentene dine. IX-3 serien
frankeringsmaskiner hjelper deg hele veien til suksess. IX- 3 serien er
pålitelig, enkel å bruke og driftsikker.
Vår profesjonelle frankeringsløsning gjør det enkelt for deg å veie, frankere
og sende brev og pakker.

iX-3 serien: Bransjelede
1 - Design (Elegant finish)
IX-3 har et elegant, ergonomisk design som gjør den enkel
å plassere i kontormiljøet

2 - Brukervennlighet (Fleksibelt kontrollpanel)
Hurtigtastene i kontrollpanelet gjør at maskinen er rask
og enkel å bruke. Den er fleksibel i behandlingen av alle
typer post og små til melllomstore pakker.

3 - Digital tilkobling (Rask tilkobling til nettjenester)
Motta nye portosatser, programvareoppdateringer,
blekkvarslinger og ekstern diagnostikk,
via strandard internettilkobling.

Økt produktivitet
Ved å bruke snarveiene på maskinen for å få
tilgang til hovedoppgavene dine

Smart prosess
Bruke snarveien for å få automatisk
beregning på portosatser

rankeringsløsning
Denne høykapasitets frankeringsmasknen er enkel å bruke, stillegående og
laget for å passe inn i kontorlandskapet.
Takket være den moderne teknologien og Quadient’s online tjenester, kan
du være sikker på at du har den beste løsningen for å oppfylle dine ønsker
og behov.

ende frankeringsløsning
4 - Tidsbesparende (smart ekstrautstyr)
Spar tid og reduser feil ved hjelp av ekstrautstyr
som strekkodeskanner for avlesning av kontoer.

5 - Produktivitet (Smart Start)
Hver gang en konvolutt blir fjernet fra veieplattformen, når
maskinen er modus for differensiert veiing, vil iX-3 serien
automatisk prise forsendelsen direkte på konvolutten eller
en etikett.

6 - Fleksibilitet (Ekstern veieplattform, opptil 35 kg.)
Den integrerte veieplattformen kan veie brev og pakker
opptil 3 kg. Hvis du trenger å sende tyngre pakker, kan
en ekstern veieplattform kobles til som ekstrautstyr.

Fleksibel veiing
Du kan enkelt finne vekten til en rekke
forskjellig typer post og pakker

Profesjonelt utseende
Du kan enkelt tilpasse spesielle hilsninger,
logoer, QR koder eller en melding som
inkluderer bedriftens navn

iX-3 serien Spesifikasjoner
Hastighet

45 konvolutter/min.

Nettjenester

Konvolutt - minimum

89 x 127 mm

Automatisk portooppdatering

Ja

Konvolutt - maksimum

229 x 324 mm

E-postvarsler ved lavt blekknivå

Ja

Konvolutt tykkelse - max

Opptil 10 mm

Ekstern diagnostikk

Ja

Konvoluttretnning

Liggende eller
stående

Jobbminne

Opptil 9

Reklame slogans

10

Størrelse

PIN-kode sikkerhet

Ja

Lengde x Høyde x Bredde

Stempel for innkommende post

Ja

Antall kontoer for regnskap

25 kontoer

Veieplattform

3 kg

360 x 270 x 400 mm

Om Quadient
Quadient er drivkraften bak verdens mest meningsfulle kundeopplevelser. Ved å fokusere på fire
nøkkelområder, automatisering av forretningsprosesser, postrelaterte løsninger, grafiske løsninger og
digitale pakkeskap, hjelper Quadient kunden med å forenkle og forbedre relasjonen med sine kunder.
Quadient supporterer hundretusenvis av kunder over hele verden på deres ferd mot å skape relevante,
personlige forbindelser og oppnå fantastisk kundeservice. Quadient er listet i avdeling B av Euronext
Paris (QDT) og hører til deres SBF 120-indeks.
Besøk quadient.no/connections for mer informasjon.

Kontakt oss:
Quadient Norge AS
Jerikoveien 18, 1067 Oslo
Tlf: 22 90 14 00
E-post: firmapost.no@quadient.com

Quadient® og Quadient-logoen er registrerte varemerker som tilhører Quadient
group AG. Alle andre firma- og produktnavn kan være registrerte varemerker, og
er sine respektive eieres eiendom. All informasjon i dette dokumentet, inkludert
beskrivelser av funksjoner, ytelse og spesifikasjoner, kan endres uten skriftlig
forhåndsvarsel. www.quadient.com

