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Maximale bescherming van
uw vertrouwelijke gegevens
Met de nieuwe serie datavernietigers van Quadient wordt alle vertrouwelijke informatie van uw bedrijf voortaan
veilig versnipperd. Identiteitsdiefstal en het uitlekken van vertrouwelijke informatie zijn nog steeds een veel
voorkomend delict. De papiervernietigers van Quadient zijn de ideale oplossing om deze risico's te vermijden.

Automatische papierinvoer
De HSM SECURIO datavernietigers met automatische
feed-papierinvoer overtuigen vooral door veiligheid
dankzij hun afsluitbare magazijn: ingelegde
papierstapels zijn zo beschermd tegen oneigenlijk
gebruik! Qua kwaliteit en vernietigingsniveau zijn dit
de topmodellen uit de SECURIO-serie. Tijdens het
vernietigen via de automatische papierinvoer, kan
men tegelijkertijd documenten handmatig toevoeren
via de klassieke weg. Zo wint u tijd zonder moeite !

Verbeterde beveiliging

Instapsegment

De Lock-and-Go-functie beschermt de ingelegde
stapel papier in de autofeeder tegen elke poging tot
ongeautoriseerde toegang. Hiertoe wordt een
individuele beveiligingscode op een USB-stick
vastgelegd. De gebruiker sluit de stick aan op de
shredder wanneer hij een stapel documenten wil
vernietigen. Na het inschakelen van het toestel kan
alleen de eigenaar van de USB-stick het
vernietigingsproces nog onderbreken.

HSM Securio C

HSM Securio B

De instapmodellen van de C-serie zijn klein, elegant en
betrouwbaar. Deze toestellen zijn uitgerust met geharde,
volstalen snijwalsen die ongevoelig zijn voor nietjes en
paperclips. Met hun opvangbak van maximaal 25 liter is
deze serie de ideale reeks papiervernietigers voor kleine
toepassingen.

Met zijn automatische start-/stopfunctie en beveiliging
tegen overbelasting is deze serie de referentie bij uitstek
voor bedrijven. De opvangbak met een maximuminhoud
van 130 liter is eenvoudig te verwijderen en te legen.
Deze serie vernietigt ook bankkaarten en cd’s.

Middensegment
HSM Powerline
De robuuste techniek van de
papiervernietigers van de HSM
Powerline serie is speciaal ontworpen
voor grote doorvoer en een lange
levensduur.
Het topmodel in dit gamma kan per
doorgang tot 550 vellen verwerken
en is daarom zeer geschikt voor het
vernietigen van volledige dossiers en
mappen. Deze papiervernietigers zijn
ideaal voor grote archieven of als
centrale verwerkingspunt voor
papiervernietiging.

• De krachtige en energiezuinige
motor zorgt voor een efficiënte
werking met een maximale
doorvoer.
• Dankzij hun compacte formaat en
wielen onder het toestel zijn de
papiervernietigers gemakkelijk te
verplaatsen.
• De documenten kunnen
comfortabel in het snijblok
worden ingevoerd via de
speciale aanvoertafel en
transportband.

Bovendien onderscheiden de grote
papiervernietigers van de HSM
Powerline zich door de volgende
eigenschappen:
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HSM Securio P

HSM Securio AF (Autofeed)

De high-end oplossing voor professionele
datavernietiging! Deze shredder met krachtige en
geluidsarme snijwalsen garandeert gegevensbeveiliging
voor hele afdelingen. Deze serie is geschikt voor gedeeld
gebruik door een werkgroep van maximaal 15 gebruikers.

Deze datavernietigers combineren functionaliteit en
gebruikscomfort. Met hun automatische papierinvoer
(Autofeed) kunnen stapels papier en afzonderlijke vellen
gemakkelijk en veilig vernietigd worden. Hun opvangbak
heeft een volume van maximaal 82 liter.

• Hoogwaardige materialen en
kwaliteit "Made in Germany" staan
garant voor veiligheid en
duurzaamheid van de toestellen.
• De snijwalsen van inductiegehard
volstaal zijn bijzonder slijtvast.
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Klantendienst

Hoogsegment

De klantenservice van
Quadient bestaat uit
een online service en
opgeleide technici die
altijd klaar staan om u
te helpen. Wij streven
naar een zo hoog mogelijke
klanttevredenheid en onze productenlijn
biedt de keuze uit automatische
diagnoses. Dankzij de opslag van de
gegevens van uw systeem worden wij
gewaarschuwd zodra er zich een
probleem voordoet. Deze toegang tot
uw systeem op afstand zorgt ervoor dat
we de situatie kunnen analyseren en het
probleem op kunnen oplossen zonder
dat we naar uw locatie hoeven te
komen.

Over Quadient

Shredder-perscombinatie
De shredder-perscombinaties zijn complete en compacte
verwerkingsinstallaties. Enerzijds zorgen ze voor een
gegevensbeveiliging tot veiligheidsniveau 5; anderzijds persen ze
het versnipperde materiaal tot handige balen die gemakkelijk
getransporteerd kunnen worden. De shredder-perscombinaties zijn
geschikt voor de vernietiging van grote hoeveelheden,
bijvoorbeeld in archieven of voor industriële documentvernietiging.
Alle functies van de papiervernietigers komen met de vergelijkbare
modellen van de HSM Powerline-serie overeen. De shredderperscombinaties bieden bovendien de volgende mogelijkheden:
• De persprocedure wordt tijdens het versnipperen automatisch
via een ingebouwde fotocel in gang gezet. Dit maakt een
continue voeding zonder onderbrekingen mogelijk.
• Verpakking en afbinding in compact geperste balen voor
eenvoudige verwijdering van het afval.
• Hoge gebruiks- en bedieningsveiligheid.

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

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

