DS-40i

Konvolutteringsmaskin

Rask, enkel og kompakt

DS-40i

Enkel konvolutteringsløsning
En smart og allsidig løsning for postbehandling
Kommunikasjon med kunder er en viktig del av virksomheten din. Av den grunn er rask og effektiv
dokumentbehandling viktig. DS-40i er en enkel og effektiv konvolutteringsmaskin som tar postbehandling ned fra
timer til minutter. Manuelle prosesser tar opp tid og ressurser som kan utnyttes bedre på mer verdifulle oppgaver.
Med en DS-40i vil den automatiske prosessen
redusere kostnader og la deg bruke ressursene
dine til å engasjere kundene dine og forbedre
kundeopplevelsen.

Brukervennlig løsning
DS-40i leveres med en 5-tommers fargeskjerm
for enkel betjening. Med den innebygde, stegfor-steg tilpassede programvaren, kan du enkelt
programmere, justere innstillinger og kjøre
jobbene dine. Programvaren guider deg
gjennom hvert trinn på veien.

Allsidig design
Ti ganger raskere enn en manuell prosess, vil DS-40is bevise sin pålitelighet og brukervennlighet ved å gjøre det
mulig for deg fullføre jobber raskere og mer effektivt. Det bevisste designet gir enkel tilgjengelighet til hele
papirbanen.

Fleksibel dokumentmating
DS-40i godtar et bredt utvalg av dokumenter, for eksempel fakturaer, regnskap, bilag og konvolutter. Med sensorer
for registrering av dobbelmating, kan du være trygg på at hver konvolutt har riktig antall dokumenter. Gi din
kommunikasjon et profesjonelt utseende ved å velge et av de tre falsealternativer: c-fals, v-fals (enkel) eller dobbel
fals.

Forretningsutvikling
Lønnsomhet

Risikoreduksjon

Spar tid og ressurser på fakturautsendelser.

Sikrer at hver konvolutt har riktig antall ark
og korrekt innhold.

Kundeengasjement

Utgiftskontroll

Forbedrer mulighetene og kvaliteten på
kundekommunikasjon.

Reduserte driftskostnader ved automatisk
prosess.
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1. Arkmater

3. Mottaksbrett

To arkmatere og en vedleggsmater
gir brukervennlighet, økt
produktivitet og allsidig
dokumentbehandling.

Enkelt, justerbart mottaksbrett
for en rekke konvolutter,
inkludert C5 og C6/5.

2. Berøringsskjerm

4. Vedleggsmater

5-tommers berøringsskjerm i
farger med gode instruksjoner for
enkel betjening.

Legg ved personalisert
kundekommunikasjon,
svarkonvolutter eller
markedsføringsbudskap.

DS-40i

Spesifikasjoner

Vi har det du trenger

Hastighet

Opptil 1,350 konvolutter/time

5" berøringsskjerm

Standard

Jobbminne

Opptil 15 programmerbare jobber

Arkmater

2

Vedleggsmater

1

Arkmaterkapasitet

100 ark (80 g)

Vedleggskapasitet

100

Konvoluttkapasitet

100

Falsekapasitet

Opptil 5 ark

Falsealternativer

C-fals, V-fals (enkel) og dobbel
parallell, ingen

WiFi tilkobling

Standard

Fjerndiagnostikk/assistanse

Standard

Papirhøyde

Opptil 355 mm

Papirbredde

142 - 226 mm

Papir

65-120 g

Vedleggshøyde

Opptil 355 mm

Vedleggsbredde

Opptil 158 mm

Vedlegg

75-250 g

Konvolutt

75-120 g

Konvoluttyper

C5, C5/6, DL, #10

Tillegg
Rullefals (Tri-fold)

Tilgjengelig

Mål

Lengde x Dybde x Høyde

DS-40i uten mottaksbrett

658 x 540 x 420 (mm)

Vekt

37 kg

Quadient har et stort nettverk av
forhandlere over hele landet som tilbyr
lokal kundestøtte og kyndige teknikere
som er klare til å hjelpe deg. Du kan være
trygg på at når du trenger kunnskapsrik
support eller ekspertkunnskap, vil ditt
kontaktpunkt være et Quadient-kontor i
ditt område med et team av lokale
fagfolk.

Om Quadient
Quadient er drivkraften bak verdens
mest meningsfulle kundeopplevelser. Ved
å fokusere på fem nøkkelområder:
• Styring av kundeopplevelser
• Automatisering av forretningsprosesser
• Postrelaterte løsninger
• Grafiske løsninger og tilbehør
• 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

