Szybki i prosty w obsłudze
asystent biurowy
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DS-40i

USPRAWNIJ PROCES PRZYGOTOWANIA
KORESPONDENCJI
Intuicyjny system, dostosowujący się do potrzeb Twojego biura
Komunikacja z klientem jest jednym z podstawowych ﬁlarów działalności przedsiębiorstw, dlatego najważniejszymi wartościami w procesie komunikacji
biznesowej stały się szybkość i skuteczność. Kopertownica DS-40i znacząco skraca czas poświęcany tradycyjnej formie komunikacji z klientem - z kilku
godzin nawet do kilkunastu minut. Dzięki automatyzacji procesu przygotowania korespondencji ograniczysz prace manualne i odzyskasz czas,
który będziesz mógł zainwestować w inne działania.

Łatwa, intuicyjna obsługa
Najwyższa jakość obrazu przy 5-calowym kolorowym ekranie
oraz prostota obsługi wielu funkcji, to tylko jedne z szeregu
zalet, jakie posiada kopertownica DS-40i. Czytelny dotykowy
monitor sprawi, że codzienna praca stanie się przyjemnością.
Zastosowane oprogramowanie jest intuicyjne i nieskomplikowane.
Obsługa urządzenia sprowadza się do jednego kliknięcia.
Dzieli Cię jeden ruch i to co jest najcenniejsze - czas, zostanie
w zasobach ﬁrmy.

Idealny w każdym biurze
Kopertownica łączy prostotę obsługi, oszczędność czasu i wzrost efektywności pracy. Została zaprojektowana tak, aby zajmować jak najmniej miejsca
oraz zapewnić łatwy dostęp do wszystkich podzespołów prowadzenia i składania papieru. Jest wystarczająco mała i cicha, aby znaleźć miejsce
w każdym biurze.

Wielozadaniowość
Kopertownica DS-40i to urządzenie do wielu zadań. Radzi sobie, zarówno ze zwykłymi kopertami, jak i z załącznikami - ulotkami oraz kopertami zwrotnymi.
Korzystając z tego rodzaju urządzenia masz do wyboru trzy typy złożeń: typ C, pojedynczy, a także podwójnie równoległy. DS-40i w trybie pakowania
ręcznego pozwoli złożyć nawet pięć kartek, ułożonych luzem lub zszytych. To znowu krok w kierunku oszczędności czasu pracy. System wykorzystuje
zaawansowaną funkcję separacji ilości adresowanych dokumentów, a to z kolei nie dopuszcza do ich zduplikowania. Jakakolwiek pomyłka z jej udziałem
nie wchodzi w grę! Właściwa przesyłka tra ﬁdo konkretnego odbiorcy.

Korzyści biznesowe
Intensyﬁkacja przychodów

Minimalizacja błedów

Oczekiwany zysk jest w zasięgu Twoich możliwości. Dzięki
kopertownicy DS-40i przyspieszysz przygotowanie faktur,
a co za tym idzie wprowadzisz płynność ﬁnansową
w swojej działalności.

Kopertownica DS-40i zadba by w każdej kopercie
zaadresowanej do Twojego Klienta znalazła się
prawidłowa ilość dokumentów.

Budowanie relacji biznesowych

Optymalizacja wydatków

Wykreuj pozytywny wizerunek. Stwórz własne przesyłki
pocztowe o profesjonalnym wyglądzie.

Kopertownica DS-40i pomoże Ci w zminimalizowaniu
kosztów logistycznych. Już dziś zobacz co znaczy
przejrzystość w kontaktach z Klientem i osiągnij
sukces o jakim myślisz i na jaki zasługujesz!

DS-40i

DS40i - SZYBKIE I WYGODNE URZĄDZENIE
DO SKŁADANIA I KOPERTOWANIA PRZESYŁEK
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Wysoka wydajność oraz wielozadaniowość
to cechy jakie są spełnione dzięki dwóm
ergonomicznym podajnikom dokumentów,
a także jednemu podajnikowi załączników.

Urządzenie starannie układa
przygotowane do odbioru listy
oraz zapewnia ich łatwe wyjęcie.

2. Kolorowy ekran dotykowy

4. Podajnik załączników

Najwyższa jakość obrazu, wielobarwność
okien zadaniowych i wyrazistość funkcji
zostały zapewnione dzięki 5-calowemu
ekranowi, który przeprowadzi Cię przez
cały proces kopertowania.

Z łatwością dokłada małe załączniki
czy koperty zwrotne BRE
do korespondencji.

DS-40i

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

Zdalna pomoc
do 1,350 kopert/godzinę

5” kolorowy ekran dotykowy

tak

Pamięć zadań

tak (do 15)

Liczba podajników dokumentów

2

Pojemność podajnika dokumentów

100 arkuszy (80 gsm)

Pojemność podajnika kopert

100

Wydajność składania

do 5 kartek

Typy złożeń

typu C, pojedyncze, podwójne
równoległe, bez składania

Wysokość dokumentu

90-356 mm

Szerokość dokumentu

142-225 mm

Gramatura dokumentu

60-120 gsm

Gramatura załączników

75-250 mm

Gramatura kopert zwrotnych

75-120 mm

Rozmiar kopert

C5, ‘6x9’, C5/C6, DL, #10

Wbudowane WiFi

tak

Zdalna Pomoc/Diagnostyka

tak

Opcje
Możliwość złożenia ‘tri-fold’

opcjonalnie

Podajnik załączników/kopert zwrotnych

1

Pojemność podajnika załączników

100

Specyﬁkacja systemu
DS-40i bez odbiornika kopert
Długość x Wysokość x Głębokość

658 x 540 x 420

Waga

37 kg

Docuﬁeld oferuje wsparcie
dla swoich klientów, nasze
centrum kontaktowe
i wyszkoleni technicy są
gotowi do pomocy. Zdalna
pomoc 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.
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Z uwagi na prowadzoną przez nas politykę ciągłego doskonalenia produktu, parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Prędkość

