DS-85i

Omslagvulmachine

Flexibel, intuïtief en intelligent

DS-85i

Uw postkamerassistent
Van flexibele omslagvulmachine tot automatische documentverwerking
Efficiëntie en productiviteit zijn een must voor bedrijven. De DS-85i omslagvulmachine is ideaal voor ondernemingen die
sterk uiteenlopende documentafmetingen en -types automatisch moeten verwerken. Deze machine kan uitgerust
worden met technologie om barcodes te lezen en zo taken met variabele pagina’s te verwerken. Op die manier geniet u
van een extra zekerheid dat het juiste document naar de juiste persoon gestuurd wordt. Voor een procesoptimalisatie en
een grotere integriteit kunt u de krachtige Quadient Output Management of AIMS-500 software aanschaffen.

Automatische documentvoorbereiding

Documentcontrole en -veiligheid

De optionele Quadient Output Management Software (OMS)
verbetert de opmaak, personalisering, groepering, afdruk,
aanbreng van barcodes en adressering van uw documenten.

Onze exclusieve CIS scanner leest OMR 1 track,
OCR, 1D barcodes en 2D Data Matrix codes. Met
deze technologie kunnen de controlecodes van de
omslagvulmachines vrijwel overal op het
document gedrukt worden, wat u meer flexibiliteit
en controle over de lay-out geeft.

OMS, AIMS en het besturingssysteem van uw omslagvulmachine
werken naadloos samen om te voldoen aan alle eisen van uw
kritische bedrijfscommunicatie.

Zichtbaarheid en integriteit

Voordelen voor uw bedrijf
Inkomensgroei
Optimaliseer de kansen om beter
met klanten te communiceren

Risicobeperking
Zorg dat elke ontvanger de
juiste mailing ontvangt

Bedrijven moeten de integriteit van hun bedrijfscommunicatie
kunnen garanderen.
De optionele AIMS-500 software is een aanvulling op de
ingebouwde documentbeveiliging van de DS-85i en biedt
volledige procescontrole van begin tot einde. Het controleproces
bevestigt dat elk stuk van de mailing in uw taak correct verwerkt
is en biedt een gesloten lussysteem en integriteit op stukniveau.

Klantenbinding
Maak mailings met een
professioneel imago

Kostenbeheersing
Optimaliseer uw productiviteit
door snelheid en betrouwbaarheid

DS-85i

DS-85i
1 Verticale stapelaar met hoge
capaciteit
Houd de afdrukvolgorde aan en
kan tot 500 gevulde omslagen
stapelen zodat gebruikers minder
tijd verliezen met het verwijderen
van de afgewerkte stukken.

3 Koppeling toevoerstations
Het koppelen van toevoerstations zorgt
voor een doorlopend bedrijfsproces. Als
een toevoerstation leeg is, neemt een
ander automatisch over, zodat u waar
nodig kunt bijvullen tot de taak volledig
is afgehandeld.
2 Touchscreen display
Door de 7” grafische
kleureninterface is de
bediening van de DS-85i
simpel en intuïtief.
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4 Omslagmagazijn
Capaciteit van 325 omslagen
met voortdurende bijvulling.

5. Automatisch verzamelstation
Verzamelen en vouwen tot 10 pagina's
tegelijkertijd.

Eenvoudig en intuïtief

Intelligent en productief

Het kleuren aanraakscherm en de automatische
taakinstelling maken de DS-85i zeer gebruiksvriendelijk.
U moet enkel omslagen en documenten in de DS-85i
plaatsen en de machine zorgt voor de automatische
aanpassing en bewaring van alle instellingen zodat u ze
later snel kunt oproepen.

De intelliDeck voorkomt stilstand en vergroot de
productiviteit door documentsets die te groot zijn
voor verwerking (meer dan 10 pagina’s) of die
speciale handelingen vereisen automatisch af te
leiden terwijl het systeem werkt.

DS-85i

Specificaties
Verwerkingssnelheid

Tot 4000 omslagen/uur

7" kleuren aanraakscherm

Standaard

Automatische instellingen

Standaard

FlexFeed toevoerstation meerdere
formaten

Standaard

Toevoer meerdere vellen

Standaard

Cascade-modus voor alle toevoerstations

Standaard

Optimale
dekking
Quadient heeft een een
kantorennet verspreid over het
hele grondgebied om lokale
klanten te ondersteunen en
opgeleide technici ter beschikking te stellen.
U kunt vertrouwen op de bekwame ondersteuning,
expertise en uitmuntende service van de
Quadient-vestiging in uw buurt.

Toevoerstations documenten en omslagen Tot 6
Taakgeheugen

25

Handmatige toevoer

Standaard

Capaciteit toevoerstation documenten

Tot 725 vellen (80 g/m2)

Capaciteit toevoerstation omslagen

325

Capaciteit MaxiFeeder

1.200 vellen (80 g/m2)

Vouwtypes

Brief, z-vouw, enkel,
dubbel parallel, zonder
vouw

Documenthoogte

89 mm - 356 mm

Documentbreedte

130 mm - 229 mm

Documentgewicht

60 g/m2 - 177 g/m2

Omslaglengte

89 mm - 152 mm

Omslagbreedte

152 mm - 246 mm

Maximale setdikte

2,5 mm

Verzameling voor vouwen

Standaard

Perfect dichtgekleefd

Standaard

Opties
Herkenning barcodes (BCR)

Beschikbaar

Herkenning optische markeringen (OMR)

Beschikbaar

Herkenning optische tekens (OCR)

Beschikbaar

Closed loop controle via AIMS

Beschikbaar

Korte toevoerstations

Beschikbaar

Mogelijke uitgangen: verticale stapelaar,
zijuitgang, band

Beschikbaar

Output Management Software (OMS)

Beschikbaar

Interface mailingsysteem

Beschikbaar

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

