IS-480

Frankeermachine

De krachtige, modulaire oplossing voor
uw kantoor en postkamer
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IS-480

De veelzijdige en intelligente
oplossing voor kantoor en postkamer
Dynamische bedrijven rekenen op weldoordachte
productiviteitstools om meer te doen dan alleen
maar “post verwerken”. U wil uw productiviteit
verhogen? De IS-480 tilt uw postverwerking naar
een hoger niveau van intelligentie.
De combinatie van het gebruiksvriendelijke design en Online Services maken
dat de IS-480 de beste oplossing is voor al uw behoeften. Het ergonomische
ontwerp bespaart u ruimte en draagt bij tot een maximaal gebruiksgemak.
Dankzij de geruisloze werking past de IS-480 in elk kantoor of postkamer.
Omdat het milieu belangrijk is
De nieuwe lijn Quadient IS-toestellen werd
ontworpen met uw ecologische voetafdruk in
gedachten. ISO-14001 certificatie garandeert
dat Quadient de strengste proces-, kwaliteitsen milieunormen in acht neemt.
Online Management:
Monitor, controleer en rapporteer
Online services geven u meer
controle over uw mailingsysteem
en postuitgaven. Om uw
activiteiten op een efficiënte
manier te beheren staat de IS-480
steeds in verbinding met het web.

• Via de webapplicatie kan u uw
postactiviteiten en het verbruik
van uw afdelingen opvolgen.
• Krijg toegevoegde
ondersteuning via hulp op
afstand.
• Nooit meer zonder inkt dankzij
automatische waarschuwingen
via e-mail

6. De Quadient dynamische
weegschaal weegt alle enveloppen en
voorziet elk stuk in één beweging van
het juiste frankeerbedrag. Brieven
worden tijdens het transport
gecontroleerd op zowel afmeting als
gewicht.
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Spendeer voortaan minder tijd
aan uw postverwerking door
gebruik te maken van de
dynamische weegschaal. Deze
is uitgerust met een
gepatenteerd intelligent vierpunten-detectiesysteem en
berekent automatisch, in één
vlotte beweging en zonder
manuele tussenkomst, het
formaat en het gewicht van elke
envelop (tot 1 kg). Op die
manier wordt elk poststuk
voorzien van het juiste
frankeerbedrag met een
snelheid van 90 brieven per
minuut.

3

De IS-480 kan bovendien
verbonden worden met een
extern weegplatform tot 35
kilogram. Deze kan u overal
plaatsen zodat u altijd op de
meest ergonomische manier
kan werken. De IS-480 is klaar
wanneer u dat bent. Dankzij de
Smart Start technologie zal de
machine starten wanneer een
poststuk van het weegplatform
wordt weggenomen.
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5. De automatische Mixed Size Feeder
past zich automatisch aan aan de
afmetingen van uw enveloppen.
Zelfinstellende rollen voorkomen vastlopen
van enveloppen.

4. Breed toevoerplatform
voor verwerking van alle types
enveloppen, toegevoerd in
lengte of breedte.

Maximale flexibiliteit bij de verwerking van enveloppen

Overzicht van uw postuitgaven
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2. Sneltoetsen garanderen
maximale efficiëntie.

Tijdsbesparing door snel wegen

• Geniet van de automatische
downloads van posttarieven die
u verzekeren van een correcte
frankering.

Budgetoptimalisatie en
kostenefficiëntie zijn belangrijk in
het hedendaags zakendoen.
Daarom maakt de IS-480 u het
leven makkelijker: beheer al uw
uitgaven met onze Mail Accounting
Software (MAS) of via het online
platform MyQuadient. Hiermee
kunt u de kosten voor uw
postverwerking toewijzen, beheren
en analyseren en dit per afdeling,
tarief en periode.

1. Differentieel weegplatform met
Smart Start technologie. Berekent
het exacte posttarief voor elk
poststuk dat van het platform wordt
weggenomen.

Voortaan hoeft u uw post niet meer voor te sorteren op
formaat, dikte of gewicht. U wint dus veel tijd. Plaats alle
enveloppen in de Mixed Size Feeder en druk op start. De
IS-480 verwerkt alle enveloppenformaten die, via een
uniek sluitsysteem, al dan niet kunnen gesloten worden.
Wat uw behoeften ook zijn,
de IS-480 kan tot 150
brieven per minuut
verwerken. Het is zo
eenvoudig: laden, kleven,
frankeren en klaar!

3. Efficiënt full colour-touchscreen
bediening met gebruiksvriendelijk
menu en sneltoetsen.

Eenvoudige full colour
touchscreen bediening
Het duidelijke full colour
touchscreen maakt van de
IS-480 een makkelijk te
bedienen frankeermachine,
op die manier kunnen zelfs
incidentele gebruikers uw post efficiënt verwerken.
Slimme functies en handige menu’s elimineren de
foutenlast en verhogen de efficiëntie. Maak gebruik van
de “postal wizard” en de handige sneltoetsen om nog
meer tijd te besparen.
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IS-480

Een hoogopgeleid team
tot uw beschikking

Eigenschappen en voordelen
Operationele efficiëntie
Snelheid (standaard)

150 brieven per minuut

Snelheid (met dynamisch wegen)

90 brieven per minuut

Min. afmetingen enveloppen

89 x 127 mm

Max. afmetingen enveloppen

254 x 330 mm

Max. dikte enveloppen
Invoer enveloppen
Etikettenverdeler

16 mm
Lengte of breedte
Automatisch

Sluiter

Ja

Voorgeprogrammeerde jobs
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Automatische toevoer powerfeed

Ja

Over Quadient

Kwaliteit en beveiliging
Beveiligde toegang
Reclameboodschappen
(publiciteitsstempels)

Gebruikerspincode
6 standaard / 3 open

Tekstboodschappen
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Datumstempel inkomende post

Ja

Budgetoptimalisatie
Afdelingen

50

Online beheer
Download posttarieven

Ja

E-mail-alert bij laag inktniveau

Ja

Online probleemverhelping

Ja

Downloaden reclameboodschappen

Ja

Updates & upgrades

Ja

MyQuadient

Ja

Opties
Dynamische weegschaal
Weegplatform

Ja
3, 5, 10 of 35 kg

Mixed Size Feeder

Ja

Differentieel wegen

Ja

Upgrade afdelingen (kostenplaatsen)

Quadient beschikt
over een uitgebreid
netwerk van
professionals die u
helpen en
begeleiden bij het
gebruik van de
IS‑480 en zijn
functies. Onze
technici helpen u
graag met al uw problemen, zowel
telefonisch, via de website als online.

Quadient is de drijvende kracht achter 's
werelds meest betekenisvolle
klantrelaties. Door ons te concentreren
op vier belangrijke oplossingsgebieden,
zijnde Customer Experience
Management, Business Process
Automation, Mail-related Solutions en
Parcel Locker Solutions, helpt Quadient
de toegang tot wat voor eenieder van
belang is te vereenvoudigen. Quadient
ondersteunt honderdduizenden klanten
wereldwijd op hun zoektocht naar het
creëren van relevante, gepersonaliseerde
verbindingen en het bereiken van
uitstekende klantervaringen. Quadient is
ondergebracht in compartment B van
Euronext Paris (QDT) en behoort tot de
SBF 120 index.
Ga voor meer informatie over Quadient
naar quadient.com.
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Mail management software (Quadient MAS)

Ja

Barcode scanner

Ja

Export rapporten via USB

Ja

Systeemspecificaties
Lengte x Hoogte x Diepte

1219 x 324 x 442 mm

Met dynamische weegschaal

1657 x 324 x 442 mm

Elektrische gegevens

Voeding: 230V, 50Hz

Quadient® en het Quadient logo zijn geregistreerde handelsmerken van Quadient
group AG. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken en
zijn eigendom van de respectievelijk eigenaars. Alle informatie in dit document, met
inbegrip van beschrijvingen van kenmerken, functies, prestaties en specificaties, is
te allen tijde onderhevig aan verandering zonder schriftelijke kennisgeving.
www.quadient.com

