IS-420

Postimaksukoneet

Joustava postinkäsittelyjärjestelmä

IS-420

Nopea ja tehokas postinkäsittely
Dynaaminen liiketoimintaympäristö perustuu
tehokkaisiin työvälineisiin, joiden avulla työ
voidaan tehdä tarkasti ja nopeasti.
Quadient IS-420 tarjoaa nopean ja tehokkaan postinkäsittelyn helppokäyttöisillä ja luotettavilla toiminnoilla. Uusimman tekniikan ja verkkopalvelujen
ansiosta voit olla varma, että saat parhaan ratkaisun tarpeisiisi. Helppokäyttöinen, erittäin suorituskykyinen IS-420 on hiljainen, nopea ja tehokas.
Arvostat varmasti sen hoikkaa ergonomista muotoilua, joka säästää tilaa ja
integroituu helposti liiketoimintaympäristöösi.

Koska kestävä kehitys on tärkeää...
Päivitetty Quadient IS-sarja on ympäristöystävällinen ja
suunniteltu pienentämään ympäristöjalanjälkeäsi. Koska
Quadientilla on ISO 14001 (ympäristö) sertifiointi, palvelemme sinua korkeimpien prosessi-, laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti

Verkkohallinta
Tarkkailu, seuranta ja valvonta
Verkkopalvelumme tarjoavat
entistä laajemmat postitusjärjestelmän ja postituskulujen valvontamahdollisuudet. IS-420:n
verkkotoiminnot auttavat järjestämään toimintasi tehokkaammin.

• Nauti vaivattomasta
postimaksumuutosten
latauksesta, joka varmistaa,
että postimaksut ovat aina ajan
tasalla.

Quadient MAS tuottaa yksityiskohtaiset raportit, joita tarvitset
postinkäsittelytoimintojen seurantaan, analysointiin, määrärahojen
varaamiseen, ennakoimiseen ja
rahastointiin postiluokan, tilin ja
ajanjakson mukaisesti. Tämä on
mahdollista myös etäyhteyden
kautta.

• Saat lisätukea etädiagnoosin
avulla.
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Voit edistää asiakassuhteita
tulostetuilla viesteillä, jotka
korostavat organisaatiosi
ammattimaista ilmettä. Käytä
mainosleimaa vahvistaaksesi
kommunikointia asiakkaidesi
kanssa.

• Muste ei pääse
koskaan loppumaan
sähköpostivaroitusten ansiosta.

Tiliöintiratkaisut pitävät sinut
ajan tasalla

• Jos tiliöit postimaksusi,
voit samalla tarkkailla
postitusaktiviteettia, postiluokkia
ja tilien käyttöä.

Anna oikea vaikutelma

Voit laatia budjetin tilikohtaisesti
ja valvoa sen jälkeen kustannuksia
automaattisten hälytysten avulla
tai asettamalla rajat varojen
ylityksen valvontaan. Luo yhteys
postimaksukoneesta PC:lle, johon
on asennettu Quadient MAS
-ohjelma, ja olet aina tilanteen
tasalla.

Sekaposti –
IS-420 lajittelee sen sinulle
Nopea, tarkka punnitus ja
postimaksuleimaus. Kun käytät
vähentävää punnitusta, sinun
tarvitsee vain laittaa eripainoisia
lähetyksiä sisältävä erä vaa'alle,
ottaa lähetys kerrallaan ja sille
lasketaan oikea postimaksu.
Smart Start -teknologian
ansiosta tehosyöttölaite
käynnistyy aina kun otat lähetyksen vaa'alta, tai vaihtoehtoisesti laite tulostaa maksutarran.

IS-420

Optimoi tehokkuuden, varmistaa laadun.
1. Tilaa säästävä sisäinen 3 kg vaaka Smart
Start -teknologialla. Ulkoisia vaakoja on
saatavana 35 kg kapasiteettiin asti.

2. Integrouit automaattinen
maksutarrojen syöttölaite
1

3. Pikavalintanäppäimet
varmistavat maksimitehokkuuden
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6
6 Käyttöliittymä sisältää
yleiskuvan toiminnasta,
kehotteet ja valikot
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4. Tehosyöttölaite käsittelee
postituserät nopeasti.
Lisätehoa, kun sitä tarvitaan!

5. Kompakti, pidennettävä vastaanottoalusta
vastaanottaa C65 - C4 kirjekuoret

Helppokäyttöiset säätimet

Ei enää musteen loppumista

Älykkään ohjauspaneelin valikoissa
on helppo liikkua ja uudetkin
käyttäjät omaksuvat käytön
vaivattomasti.

Musteenhallinta ei voisi olla
vaivattomampaa. IS-420:ssa
käytetään pitkäikäisiä mustepatruunoita, jotka optimoivat musteen
riittävyyden ja minimoivat vaihtotarpeen.

Lukuisat
käytännölliset
toiminnot ja
valikoiden
selkeät kehotteet, joiden
avulla pääset
IS-420:n laajaan
toimintovalikoimaan, ehkäisevät virheitä ja
parantavat tuotta-vuutta. Hyödynnä luotettavaa postimaksuavustajaa – aivan kuin valitsisit
soitetun numeron puhelimestasi,
sekä helppokäyt-töisiä pikavalintanäppäimiä, jotka säästävät
aikaasi.

Lisäksi IS-420 lähettää sinulle
sähköpostitse musteen loppumisvaroituksen, joten voit olla varma,
että postitus ei pysähdy.

Pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta
mustepatruunan vaihto on helpompaa kuin koskaan.

Postimaksun
määrittäminen
helpommin kuin
koskaan
Ei enää sekaannuksia postimaksuissa. IS-420:n
postimaksuavustaja auttaa sinua,
jotta sinun ei tarvitse olla postimaksujen asiantuntija.
IS-420 sisältää kaikki tarvitsemasi
postimaksut. Säästät vielä enemmän aikaa, koska voit unohtaa
näppäilyn ja valita tarvitsemasi
postiluokan postimaksujen pikavalikosta.
Yhdestä kirjekuoresta suurempiin
lähetyksiin: voit aina punnita ja
käsitellä postisi helposti ja juuri niin
joustavasti kuin haluat.
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IS-420

Täytämme kaikki tarpeesi

Tekniset tiedot
Nopeus
Kuoren minimikoko
Kuoren maksimikoko
Kuoren maksimipaksuus

65 kirjettä/min
89 x 127 mm
229 x 324 mm
12 mm

Kuoren suunta

Vaaka tai pysty

Maksutarrojen annostelija

Automaattinen

Muistipaikat
Suojausjärjestelmä
Mainosleimat
Postiluokka
Saapuvan postin päivämääräleimaus
Tiliraportit ja valvonta
Verkkohallinta

9
Käyttöoikeudet
8 vakio / 2 avointa
Tulostuu automaattisesti
kyllä
25 tiliä
Optional

Hinnastopäivitysten lataus verkossa

kyllä

Musteen loppumisvaroitus sähköpostiin

kyllä

Etädiagnoosi

kyllä

Järjestelmän mitat
Pituus x korkeus x syvyys sis.
vastaanottoalustan

Quadientin koulutetut teknikot ovat
valmiina auttamaan sinua kautta maan.
Haluamme tarjota maailmanluokan
asiakastyytyväisyyttä ja olemme siksi
kehittäneet automaattisen diagnoositoiminnon tuotesarjaamme varten.
Siirtämällä järjestelmäsi tiedot verkkoon
saamme hälytyksen, jos järjestelmässäsi
on ongelmia.
Verkkopalvelun
avulla pääsemme
tutkimaan järjestelmääsi verkossa ja
voimme analysoida
tilanteen ja korjata
sen tarpeen
mukaan.

Tietoa Quadientista
Quadient on maailman merkityksellisimpien asiakaskokemusten takana. Keskittymällä neljään avainratkaisuun, jotka ovat
asiakaskokemuksen johtaminen, liiketoimintaprosessien automatisointi, postitusratkaisut sekä pakettiautomaattiratkaisut.
Quadient auttaa yksinkertaistamaan
yhteyttä ihmisten ja oikeasti tärkeiden
asioiden välillä. Quadient auttaa satoja
tuhansia asiakkaita ympäri maailman
luomaan tärkeitä ja yksilöllisiä yhteyksiä
sekä saavuttamaan ensiluokkaisen asiakaskokemuksen. Quadient on listattu
B-listalle Pariisin Euronext-pörssissä (QDT)
ja se kuuluu SBF 120 -indeksiin.
Lisätietoa Quadientista löydät osoitteesta
quadient.com

748 x 298 x 375 mm

Lisävarusteet
Vaa'at
Vähentävä punnitus

3, 5, 10 tai 35 kg
kyllä

Tilien lisäys
Quadient MAS

kyllä

Automaattinen syöttölaite

kyllä

USB-massamuisti

kyllä

Quadient® ja Quadient-logo ovat Quadient Group AG:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Kaikki muut yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla
tavaramerkittyjä ja ne ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikkia tämän asiakirjan
tietoja, mukaan lukien ominaisuuksien, toimintojen, suorituskyvyn ja teknisten
tietojen kuvauksia, voidaan muuttaa milloin tahansa ilman kirjallista ilmoitusta.
www.quadient.com

