Frankeermachine

Tot 110 brieven
per minuut

Ontworpen voor iedere postkamer

Design
kleurenscherm

Flexibele ruimte voor
slogans & tekst

De ultieme reeks mailingsystemen
Wilt u de concurrentie een stap voor blijven?
De iX-5 Series frankeermachine kan u hier moeiteloos en betrouwbaar
bij helpen.
De bediening van de iX-5 Series is eenvoudig dankzij de duurzame
toetsenborden en grote kleurenschermen; automatische feeders zorgen
voor de snelle verwerking van al uw post.

Met de iX-5 Series heeft u toegang tot een groeiend pakket aan diensten
om de verzending van post en pakketten te verbeteren.
Bovendien worden deze diensten geleverd met een eco-designaanpak
waardoor u uw ecologische voetafdruk vermindert bij ieder aspect van
het proces.

iX-5 Series: Beste automatisch systeem in zijn klasse
1 - Design (Nieuw kleurenscherm)
Een intuïtief bedieningsscherm waarmee zelfs nieuwe gebruikers
het toestel gelijk onder de knie krijgen. Fouten worden voorkomen
en de productiviteit stijgt dankzij de vele slimme functies en de
eenvoudige geleiding door het menu.

4 - Tijdsbesparing (Slimme randapparatuur)
Win tijd en voorkom fouten. Gebruik de barcode scanner
om kostenplaatsen te selecteren en de printer om
rapporten af te drukken.

2 - Gebruiksgemak (Intuïtief bedieningspaneel)
Dankzij de Smart Start technologie start het toestel bij
weegplatform weggenomen wordt; daarna wordt het
poststuk automatisch verwerkt.
Dit vermindert manuele tussenkomst en verwerking.

5 - Productiviteit (Intelligente auto feeder)
De automatische feeder past zich aan en sorteert de
post op formaat en dikte.
Zelfinstellende rollen voorkomen dat enveloppen
vastlopen of verkeerd gedrukt worden.

6 - Flexibiliteit (Extern weegplatform tot 35 kg)
Grote enveloppen tot 3 kg kunt u verwerken
met het geïntegreerde weegplatform; voor
zwaardere pakketten tot 35 kg gebruikt u de
externe weegschaal.
Voor dikke poststukken kunt u automatisch een
etiket printen.

3 - Connectiviteit (snelle internetverbinding)
U ontvangt snel en eenvoudig de bijgewerkte prijzen, alle
software updates, inktmeldingen en diagnostiek op
afstand via een snelle internetverbinding.

Gegarandeerde productiviteit
Verwerk uw klantcommunicatie op een
voordeligere en betrouwbaardere manier

Slimme verwerking
Door een intuïtief menu en slimme
functies

Flexibel wegen
Weeg probleemloos het gewicht
van ieder poststuk; van individuele
enveloppen tot kleine pakketten

Post met professionele
uitstraling
Voeg uw logo of QR-code toe en zet
uw business in de kijker

Over Quadient
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

