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INTELIGENTNE I PROSTE PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW
Wydajny, wszechstronny i intuicyjny system kopertujący
Model DS-75i łączy wyjątkową łatwość obsługi z zaawansowaną technologią. System pomimo niewielkich rozmiarów, posiada szereg funkcji, tworzących
nowe możliwości w zakresie składania i umieszczania dokumentów w kopertach. Jest to m.in. nowy rodzaj odczytu, skanujący całą stronę z możliwością
zdeﬁniowania pola odczytu kodów takich jak OMR, BCR, DataMatrix czy OCR. Model DS-75i może przetwarzać różnego rodzaju pocztę w ramach
kampanii marketingu bezpośredniego, fakturowania, zestawień miesięcznych i wielu innych aplikacji. DS-75i można podłączyć do sieci i korzystać z
takich usług jak zdalna pomoc i zdalna diagnostyka w celu zapewnienia wsparcia w razie potrzeby. Łatwy w użyciu dzięki zastosowaniu kolorowego
ekranu dotykowego i unikalnej, intuicyjnej nawigacji oraz wyjątkowo cichy w eksploatacji model DS-75i doskonale wpasowuje się w każde środowisko pracy.

Oprogramowanie wspierające
Automatyzacja przygotowania dokumentów z użyciem
oprogramowania OMS-200

Kompletne przetwarzanie dokumentu

Oprogramowanie Zarządzania Produkcją ﬁrmy Quadient upraszcza i automatyzuje
proces przygotowania dokumentów do kopertowania. Dzięki niemu możesz:
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• Automatycznie dodać kody sterujące, co zapewnia weryﬁkację każdego
dokumentu, a także gwarantuje pełną integralność przesyłek

• Selektywnie dobierać załączniki z wielu podajników
• Podzielić zestawy dokumentów w zależności od ilości kartek np. celem dobrania
właściwych kopert - optymalizacja kosztów.

Monitorowanie, ochrona i weryﬁkacja korespondencji
za pomocą oprogramowania OMS-500 i AIMS-500
Dzięki zastosowaniu rozwiązań Quadient masz pewność, że wydruki są właściwe,
kompletne i wysyłane bez problemów. Oprogramowanie Zarządzania Produkcją
(OMS-500) nadaje unikalny identyﬁkator zadania i pakietu na każdym dokumencie.
Podczas kopertowania, każda przesyłka jest weryﬁkowana w czasie rzeczywistym
w oparciu o bazę danych. Wykorzystywana jest ta sama technologia (AIMS-500),
jak w przypadku naszych większych systemów produkcyjnych. Zapewnia to kontrolę
jakości oraz generowanie szczegółowych raportów.

• 100% kontrola realizacji zadań
• Wykrywanie braków przesyłek w czasie rzeczywistym
• Funkcja Reprint Loop – przy brakującej lub wadliwie spakowanej przesyłce,
zostaje ona ponownie wysłana do druku

• Raportowanie indywidualnych zadań, wydajności i trendów.
Pełna kontrola zawartości i bezpieczeństwo
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Technologia skanowania Contact Image Sensor (CIS) sprawia, że DS-75i przystosowany
jest do odczytywania kodów, zarówno OMR, OCR, BCR jak i DataMatrix. Kod można
nadrukować w każdej części dokumentu. Skaner przetwarza pełną stronę A4, a kod
kreskowy można odczytać w poziomie lub w pionie. Ta unikalna funkcja gwarantuje
pełną elastyczność dopasowania położenia kodów na dokumencie.

Wszechstronność – dostosuj DS-75i do swoich potrzeb
Różne konﬁguracje podajników umożliwiają projektowanie i dostarczanie atrakcyjnych przesyłek.

Wyższa produktywność

Przetwarzanie kopert i zestawień

Lepsza komunikacja z klientem

• Podajnik o dużej pojemności HCDF
• Podajnik MaxiFeeder
• Układarka pionowa o dużej pojemności

• 2 standardowe podajniki
• Podajnik MaxiFeeder
• Układarka pionowa o dużej pojemności

• Podajnik na pocztę dzienną
• 2 standardowe podajniki
• Boczna taca wyjściowa

DS-75i

1.Automatyczna układarka
Duża pojemność układarki
pionowej pozwala na
przechowywanie do 500
gotowych listów

2.Ekran dotykowy
Kolorowy ekran dotykowy
o przekątnej 7” ułatwia pracę,
zapewniając czytelny i szybki dostęp
do wszystkich funkcji systemu

3.Skaner CIS
Skaner odczytuje każdego
rodzaju kodowanie
nadrukowane w dowolnym
miejscu na dokumencie
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4. Podajniki dokumentów
Kopertownica wyposażona w 3 standardowe podajniki o łącznej pojemności 975 kartek umożliwia pakowanie
dokumentów z dużą szybkością. Podajniki mogą być wykorzystywane do pracy w trybie kaskadowym i są
wyposażone w czujniki obecności papieru, które zapewniają ciągłe informowanie operatora o pracy systemu

Nowoczesny graﬁczny interfejs użytkownika

Inteligentne rozwiązania maksymalizacji elastyczności

DS-75i posiada 7" dotykowy ekran o dużej rozdzielczości z wbudowanym
przyjaznym kreatorem zadań. Dzięki temu twor zenie nowych prac
oraz obsługa systemu jest wyjątkowo proste.

Podajnik FlexFeed® umożliwia podawanie dokumentów każdego typu
i formatu. W połączeniu z unikalnym mechanizmem półautomatycznej
separacji, zapewnia pełną elastyczność podawania różnorodnych
dokumentów. Do skutecznej obsługi potencjalnych i bieżących klientów
można stosować materiały praktycznie każdego typu i rozmiaru.

Dodatkowo dzięki funkcji Load'n Go wystarczy załadować dokumenty,
koperty i wcisnąć przycisk, aby uruchomić zadanie.
DS-75i automatycznie dostosuje wszystkie ustawienia, a nawet
zapisze je w pamięci do natychmiastowego wywołania przy kolejnym
uruchomieniu.

Optymalizacja wydajności za pomocą podajnika MaxiFeeder
Podajnik MaxiFeeder umożliwia ładowanie do 1200 kartek lub
do 325 kopert zwrotnych.

DS-75i

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE
do 3800 kopert/godzinę

Load'n Go - automatyczne ustawienia

tak

FlexFeed - podajniki wieloformatowe

tak

Podawanie wielu stron

tak

Podawanie kaskadowe ze wszystkich podajników

tak

Liczba podajników

do 3 podajników

System składania PowerFold

tak (do 10 arkuszy 80 gsm)

Pamięć zadań

tak (do 50)

Daily Mail - podawanie ręczne

tak

Pojemność podajnika dokumentów

325 arkuszy 80 gsm

Podajnik dokumentów o dużej pojemności HCDF

opcjonalnie (725 arkuszy 80 gsm)

Pojemność podajnika MaxiFeeder

1200 arkuszy 80 gsm lub 325 BRE

Pojemność podajnika kopert (koperty C5/C6)

325

Układarka pionowa o dużej pojemności (do 500 kopert)

opcjonalnie

Wyjście boczne do 400 kopert C5

opcjonalnie

Typy złożeń

typu C, typu Z, pojedyncze,
podwójne równoległe,
bez składania

Wysokość dokumentu

90-356 mm

Szerokość dokumentu

130-230 mm

Gramatura dokumentu

60-250 gsm

Długość koperty

90-162 mm

Szerokość koperty

160-248 mm

Grubość zestawu

2,5 mm

Podstawa

opcjonalnie

Jakość i bezpieczeństwo korespondencji
Wykrywanie podwójnych dokumentów Secure'n Feed

tak

Grupowanie przed składaniem

tak

Czytnik kodów kreskowych (BCR) dla kodów 1D i 2D

opcjonalnie

Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR)

opcjonalnie

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

opcjonalnie

Zaklejanie koperty

tak

Zarządzanie online (usługi online)
Sieć LAN

tak

Wbudowane Wi-Fi

tak

Pomoc zdalna

opcjonalnie

Diagnostyka online

opcjonalnie

Specyﬁkacja systemu
Konﬁguracja standardowa: 3 podajniki z tacą odbiorczą
Długość × Wysokość × Głębokość

1270 × 720 × 500 mm

Waga

79 kg

Poziom hałasu

66 dB

Zdalna pomoc
Docuﬁeld oferuje wsparcie
dla swoich klientów, nasze
centrum kontaktowe
i wyszkoleni technicy są
gotowi do pomocy. Zdalna
pomoc Docuﬁeld oznacza,
że inżynier serwisu Docuﬁeld
może zdalnie podejrzeć ekran maszyny klienta
i udzielić wskazówek operatorowi. Jest to przydatne
dla początkujących lub personelu tymczasowego
niezaznajomionego z systemem. Nasza pomoc
online pozwala bezzwłocznie przeanalizować
system i zapewnić operatorom natychmiastowe
odpowiedzi. Zdalna pomoc Docuﬁeld znacząco
maksymalizuje czas nieprzerwanej pracy systemu.

Dlaczego warto wybrać
QUADIENT i DOCUFIELD?
Quadient (dawniej Neopost) to największy w Europie
producent rozwiązań pocztowych i logistycznych,
obecny w ponad 90 krajach na świecie. Dział
badań i rozwoju Quadient z zespołem 300
inżynierów tworzy innowacyjne rozwiązania,
które upraszczają obsługę poczty, poprawiając
funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.
Wyłącznym partnerem koncernu Quadient
w Polsce jest ﬁrma Docuﬁeld, wyspecjalizowana
w technologiach zarządzania korespondencją
masową, dokumentem drukowanym oraz
automatyką pocztową.
Misją Docuﬁeld 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.

Dbałość o środowisko naturalne
DS-75i nosi etykietę Eco-Label ﬁrmy Neopost, która oznacza
stosowanie się do wyraźnego i spójnego zestawu kryteriów
wydajności stosowanych w fazie projektowania naszych
produktów. Automatyczny tryb uśpienia pomaga redukować
zużycie energii, a opakowanie przeznaczone do recyklingu
stanowi poniżej 20% łącznej masy zapakowanego produktu.
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Z uwagi na prowadzoną przez nas politykę ciągłego doskonalenia produktu, parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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