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NEOPOST
IJ80

Sprawna obsługa dużej ilości przesyłek
Znacząca oszczędność czasu
Pełna kontrola kosztów
Profesjonalny i niezwykle wydajny Terminal Pocztowy IJ80
to urządzenie służące do ważenia, liczenia oraz znakowania
firmowej korespondencji nadawanej przez klientów biznesowych Poczty Polskiej. Pozwala on na całkowite zautomatyzowanie, a tym samym przyspieszenie i usprawnienie wysyłki
przesyłek listowych, reklamowych oraz paczkowych.
ROZWIĄZANIE DLA RÓŻNEGO
RODZAJU PRZESYŁEK

TERMINAL POCZTOWY AUTOMATYCZNIE
NANOSI NA KOPERCIE:
Identyfikator umowy
zawartej z Pocztą Polską
PANEL STERUJĄCY TERMINALA POCZTOWEGO

Datę i miejsce nadania
Terminal nanosi oznaczenia na wszystkich formatach
zapakowanych kopert, paczek oraz przesyłek niestandardowych. IJ40 może łączyć się z wagą, aby wybrać
i zastosować odpowiednie oznaczenie opłaty pocztowej
dla różnego rodzaju przesyłek.
LEKKA PRACA PRZY DŁUGICH SERIACH
Terminal IJ80 może zostać wyposażony w automatyczny
podajnik, który pozwala znakować do 150 listów na minutę,
a także w automatyczną zaklejarkę kopert. Po dodaniu
odbiornika możliwe jest układanie przesyłek na taśmociągu.
Wszystkie te elementy zwiększają znacząco wydajność
i pozwalają oszczędzić cenny czas.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI
TERMINALOWI POCZTOWEMU?

Oznaczenie rodzaju usługi
Unikalny kod weryfikujący
(DataMatrix)
Logo i dowolny komunikat
reklamowy nadawcy

OPTYMALIZACJĘ
ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
Bieżąca kontrola wydatków, pełna
rejestracja przesyłek: zestawienia, raporty

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I ZWIĘKSZENIE
EFEKTYWNOŚCI PRACY
Automatyczne znakowanie zapakowanych
przesyłek – bez pieczątek, bez nadruków z drukarni
Elektroniczna książka nadawcza
(eliminacja czasochłonnej, papierowej książki)
Nadawanie etykiet „R” dla listów
poleconych zagranicznych
Intuicyjny, prosty w obsłudze interfejs zintegrowany
z oprogramowaniem Poczty Polskiej (eNadawca)
Szybsze i wygodniejsze nadawanie przesyłek
bez ponownej weryfikacji w urzędzie pocztowym

Obsługa Terminala Pocztowego IJ80 odbywa się za
pośrednictwem komputera przy użyciu dedykowanego
oprogramowania - STeP. Dzięki niemu praca z Terminalem
jest intuicyjna, wygodna i efektywna. STeP współpracuje
i przesyła informacje do aplikacji Poczty Polskiej eNadawca
- jest jej rozwinięciem i uzupełnieniem. Generowane
przez STeP dzienne statystyki i raporty są zgodne ze standardem Poczty Polskiej i stanowią podstawę do miesięcznych rozliczeń za wykonane usługi.

Możliwość dokładnego rozliczenia usług
pocztowych na działy w firmie (urzędzie)

NEOPOST
IJ80

Już od

970 zł / mc

W LEASINGU

SPECYFIKACJA

Prosty i przyjazny system rozliczeń z Pocztą Polską
Płatność za usługi pocztowe okresowo,
po zamknięciu miesiąca

WYGODNE NARZĘDZIE
MARKETINGOWE
Tania, efektywna reklama - możliwość nanoszenia
sloganów reklamowych i grafiki reklamowej na przesyłkach
Łatwa edycja przekazu reklamowego

WYDAJNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

SPECYFIKACJE KOPERT

Prędkość
do 150 listów na minutę
Etykieciarka do 70 etykiet
Obciążalność do 60 tys. listów / m-c

Slogany reklamowe
Teksty reklamowe

Min.-maks. długość
Min.-maks. szerokość
Grubość		

OPCJE

GABARYTY (podstawa)

GABARYTY (z automatycznym podajnikiem)

Automatyczny podajnik Tak
Automatyczny odbiornik Tak
Automatyczna zaklejarka Tak
Waga do 5 kg Tak

Dł.x szer. x wys.
Waga

Dł.x szer. x wys.
Waga

9
9

570 x 250 x 460 mm
17,4 kg

127-381 mm
90-305 mm
do 16 mm

840 x 250 x 460 mm
29,4 kg

JAKIE SĄ WARUNKI TECHNICZNE
DO ZAINSTALOWANIA URZĄDZENIA?

CZY TERMINAL MOŻNA ZASTĄPIĆ DRUKARKĄ BIUROWĄ?
Nie. Nawet profesjonalna drukarka biurowa nie może oznakować
zapakowanej dokumentami koperty z uwagi na jej grubość. Może
oznakować jedynie pustą kopertę, co eliminuje możliwość weryfikacji wagi przesyłki po jej zapakowaniu. Terminal Pocztowy IJ80,
oprócz ważenia, może znakować przesyłki aż do 16 mm grubości.
Ponadto, drukarki laserowe nie mogą zadrukować kopert z okienkami, bo plastikowe okienko ulegnie stopieniu pod wpływem temperatury drukarki. Drukarki biurowe można stosować dla segmentu
małych klientów (e-list) nadających do kilku sztuk dziennie; nierozwiązaną tutaj kwestią pozostaje jednak ważenie przesyłki.
Terminal Pocztowy to część większego systemu – w połączeniu
z wagą, a także oprogramowaniem STeP oraz eNadawcą, umożliwia kompleksowe opracowanie wysyłanych przesyłek.
NA JAKIEJ ZASADZIE JEST DRUKOWANY ZNAK
NA KOPERCIE?
Terminale pracują w technologii InkJet - na zasadzie szybkiej
drukarki atramentowej. Wykorzystywane są wymienne kartridże
z tuszem.
DLA JAKICH LISTÓW TERMINAL DRUKUJE OZNACZENIA?

Urządzenie jest przystosowane do pracy w typowych warunkach
biurowych lub w domu. Do obsługi urządzenia niezbędny jest
komputer wyposażony w system operacyjny Windows 7/8,
na którym zainstalowane zostanie oprogramowanie STeP.
Wystarczy zwykłe gniazdo elektryczne 230V oraz dostęp
do internetu. Terminal łączy się z komputerem poprzez
port RS232/USB.
CZY KLIENT UŻYWAJĄCY eNADAWCY ZACHOWA BAZĘ
SWOICH ADRESATÓW?
Tak. Do oprogramowania STeP, które jest interfejsem Terminala,
można zaimportować bazę adresową z eNadawcy w popularnym
formacie CSV.
W JAKI SPOSÓB OPROGRAMOWANIE TERMINALA STeP
WSPÓŁPRACUJE Z eNADAWCĄ?
Oprogramowanie STeP wysyła wszystkie informacje
o opracowanych przesyłkach, a także elektroniczną książkę
nadawczą do konta klienta w eNadawcy. Dane przesyłane
w ten sposób stanowią podstawę do miesięcznych rozliczeń
za wykonane usługi oraz umożliwiają sporządzanie
szczegółowych raportów.
CZY TERMINAL MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE
DLA POCZTY PRZYCHODZĄCEJ?

Terminal drukuje oznaczenia dla wszystkich rodzajów przesyłek,
np. listów zwykłych, poleconych, priorytetowych itp., a także
paczek – przy zastosowaniu samoprzylepnych etykiet.

Tak. Można go wykorzystać jako datownik poczty przychodzącej.

CZY TERMINALE POCZTOWE NADRUKOWUJĄ ZNAK
NUMERU PRZESYŁKI POLECONEJ?

Tak. Można przygotować przesyłkę z datą późniejszą.
Datę można ustawić do 7 dni naprzód.

Tak. Aktualnie jest to możliwe w przypadku przesyłek zagranicznych. Trwają prace nad wprowadzeniem tej funkcjonalności
dla przesyłek poleconych w obrocie krajowym.

CZY TERMINAL IJ80 MOŻNA WYKORZYSTAĆ
TYLKO DO ZAKLEJANIA LISTÓW?

PRODUCENT

DOSTAWCA

Neopost to największy w Europie producent
rozwiązań pocztowych i logistycznych, obecny
w ponad 90 krajach na świecie. Dział badań
i rozwoju Neopost z zespołem inżynierów tworzy
innowacyjne rozwiązania, które upraszczają
obsługę poczty, poprawiając funkcjonowanie
przedsiębiorstw i instytucji.

Wyłącznym partnerem koncernu Neopost w Polsce jest firma
Docufield wyspecjalizowana w technologiach zarządzania
korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz
automatyką pocztową. Misją firmy jest usprawnianie procesów
tworzenia i obiegu dokumentów oraz korespondencji biznesowej.
Oferowane przez Docufield wysokiej jakości urządzenia, wsparcie oraz serwis obniżają koszty obsługi korespondencji
i podnoszą jej bezpieczeństwo.

CZY MOŻNA OZNAKOWAĆ PRZESYŁKĘ Z INNĄ DATĄ?

Tak. Terminal IJ80 może służyć jako automatyczna zaklejarka
do listów, bez znakowania.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
DOCUFIELD Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

tel. +48 61 666 29 80
fax +48 61 666 29 50

info@docufield.com
www.docufield.com

Z uwagi na prowadzoną przez nas politykę ciągłego doskonalenia produktu, parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
©2015 Docufield – Wszelkie prawa zastrzeżone.

DODATKOWE PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI.

