
DS-95i

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 
18001 oznaczają, że Neopost oferuje 
najwyższą jakość procesów, bezpieczeństwo 
i zgodność z normami ochrony środowiska

Dlaczego warto wybrać
NEOPOST i DOCUFIELD?

 

Docufield Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, PL
tel. +48 61 666 29 80 
info@docufield.com

Dowiedz się więcej na docufield.com

Neopost to największy w Europie producent 
rozwiązań pocztowych i logistycznych, obecny 
w ponad 90 krajach na świecie. Dział badań 
i rozwoju Neopost z zespołem 300 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 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.

Zdalna pomoc

 

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.
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Prędkość

Load’n Go – automatyczne ustawienia

FlexFeed – podajniki wieloformatowe

Podawanie wielu stron

Podawanie kaskadowe ze wszystkich
podajników

Liczba podajników

System składania PowerFold

Pamięć zadań

Daily Mail – podawanie ręczne

Pojemność podajnika dokumentów

Pojemność podajnika kopert
(koperty C5/C6)

Pojemność podajnika MaxiFeeder

Typy złożeń

Wysokość dokumentu

Szerokość dokumentu

Gramatura dokumentu

Długość koperty

Szerokość koperty

Grubość zestawu

Grupowanie przed składaniem

Oprogramowanie AIMS 

Skaner dokumentów CIS

Licencjonowana technologia odczytu
(OMR, BCR, 1D, 2D, OCR)

 Oprogramowanie Zarzadzania
 Produkcją (OMS)

Odbiornik pionowy o dużej pojemności

Wyjście boczne

Krótkie podajniki

Podajnik VersaFeeder

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

90-356 mm

130-230 mm

60-250 gsm

90-162 mm

160-248 mm

2.5 mm

Tak

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

do 4,300 kopert/godzinę

tak

tak

tak

tak

do 7

tak (do 10 kartek 80gsm)

tak (do 50)

tak

do 725 arkuszy 80gsm

325

1200 arkuszy 80 gsm

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

Opcje
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Elastyczny, intuicyjny
i inteligentny



DS-95i DS-95i

SKUTECZNY SYSTEM KOPERTUJĄCY
Obsługa zróżnicowanych przesyłek, najwyższy poziom bezpieczeństwa korespondencji 

Dobra komunikacja w biznesie to podstawa każdego sprawnie zarządzanego przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie firm, w których przetwarza się 
znaczne ilości różnego rodzaju dokumentów, a korespondencja jest najważniejszą formą kontaktu z Klientem. Naprzeciw oczekiwaniom związanym 
z usprawnieniem i automatyzacją obiegu dokumentów wychodzi nasz system kopertujący DS-95i. System może zostać dodatkowo wyposażony 
w zabezpieczenia i technologię odczytu kodów, tak by jeszcze bardziej zautomatyzować zadania ze zmiennością stron. Odczyt kodów jest gwarancją, 
iż konkretny dokument trafi do odpowiedniego adresata. Ponadto, system DS-95i posiada opcjonalne oprogramowanie OMS lub AIMS-500, które w łatwy 
i przejrzysty sposób zarządza jego działaniami. Takie połączenie optymalizuje i integruje procesy obiegu dokumentów na jakich Ci najbardziej zależy. 

Automatyczne przygotowanie dokumentu
Urządzenie DS-95i może być wyposażone w Oprogramowanie Zarządzania 
Produkcją OMS i AIMS. Dają one możliwość wprowadzenia najwyższej jakości 
formatowania, personalizacji, grupowania, drukowania, nadawania kodów 
kreskowych i adresowania dokumentów, a także kontroli i analizy 
korespondencji jaka jest wysyłana z Państwa firmy.

 

OMS i AIMS  współpracują ze sobą, aby spełnić wszystkie kluczowe 
wymagania komunikacyjne Twojej firmy. 

Weryfikacja i zabezpieczenie dokumentów

W związku z implementacją rozporządzeń Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO), przedsiębiorcy z każdej branży napotykają na utrudnienia związane 
z rodzajem przechowywania danych wrażliwych i zarządzania nimi. Dotyczy 
to między innymi korespondencji czy dokumentów finansowych, które zawierają 
dane osobowe Kontrahentów czy Klientów firmy. W związku z koniecznością 
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa obiegu oraz odczytu 
danych, jako opcja oferujemy oprogramowanie AIMS-500, które dba by wszystkie 
dokumenty w zleconym zadaniu - na każdym etapie pracy, zostały poprawnie 
przetworzone. W konsekwencji daje to zapewnienie, że cały proces przetwarzania 
korespondencji jest zintegrowany i spójny. 

Największa wydajność przy maksymalnej 
szybkości i niezawodności oraz redukcja 
kosztów logistycznych produkcji korespondencji 

 

Optymalizacja wydatków

Przygotowana przez Ciebie korespondencja 
trafi do właściwego odbiorcy

Minimalizacja błedów

Zwiększenie jakości komunikacji 
z Klientem będzie wprost proporcjonalne 
do Twoich przychodów

Intensyfikacja przychodów

Wykreuj pozytywny wizerunek. 
Stwórz własne przesyłki pocztowe 
o profesjonalnym wyglądzie

Budowanie relacji biznesowych

Pełna kontrola i bezpieczeństwo 
obiegu dokumentów
Precyzyjna jakość odczytu kodów, takich jak: OMR, BCR, Data 
Matrix czy OCR możliwa jest dzięki doposażeniu urządzenia 
DS-95i w dodatkową listwę skanującą cały dokument, która 
jest w stanie rozpoznać konkretny kod, bez względu na jego 
umiejscowienie na stronie. Taki mechanizm odczytu to 
usprawnienie całego procesu produkcji.  

Korzyści biznesowe

1. Pojemny odbiornik pionowy
Odbiornik zapewnia możliwość 
ułożenia do 500 wydrukowanych
listów.

1

2. Dotykowy wyświetlacz
10 calowy ekran o najwyższej rozdzielczości, 
posiada funkcje Asystenta co daje jeszcze 
większy komfort pracy, a intuicyjne menu 
sprawia, że praca z tym urządzeniem 
to przyjemność. 

2

3

4. Podajnik kopert
Pojemny podajnik umożliwia załadowanie do 500 kopert, 
z jednoczesną możliwością ich uzupełnienia podczas pracy. 

4

5. Moduł grupująco – składający
Mechanizm grupuje oraz składa do 
10 kartek  w jeden pakiet. 

 

5

3. Podajniki dokumentów
Dzięki pracy w trybie kaskadowym, w przypadku 
gdy na jednym z podajników zabraknie papieru, 
jego funkcję przejmuje kolejny, jednocześnie 
informując o tym użytkownika, tak by praca zawsze
była sprawna i ciągła.

DS-95i

Łatwość obsługi  

DS-95i wyposażony jest w 10 calowy monitor, charakteryzujący się 
intuicyjnością funkcji całego oprogramowania. Dopasuje najważniejsze 
i kluczowe ustawienia oraz parametry, które dodatkowo będziesz 
mógł zapisać w pamięci urządzenia, tak by ich przywrócenie 
było szybkie i bezproblemowe. 

Opcjonalny podajnik typu VersaFeeder umożliwia załadunek 
insertów, kopert zwrotnych (BRE) oraz broszur o grubości 2,5 mm. 
Podajnik jest bardzo pojemny, pomieści do 500 dokumentów. 
Możesz go zaprogramować, tak by podawał dokument w sposób 
automatyczny lub selektywny - na Twoje polecenie.

Wszechstronność i wydajność


