
Niezawodny asystent biurowy



DS-64i

Wszechstronność - dostosuj DS-64i do swoich potrzeb

PRZYJAZNE ROZWIĄZANIE BIUROWE
Uniwersalne, intuicyjne i wydajne 

System kopertujący DS-64i poradzi sobie z najróżniejszymi typami dokumentów, załączników i kopert zwrotnych (BRE). To sprawia, że idealnie nadaje się 
do wielu zastosowań biurowych. DS-64i łączy w sobie niezrównaną łatwość użytkowania z zaawansowaną technologią. Intuicyjny panel sterowania 
z kolorowym ekranem dotykowym służy operatorowi podpowiedzią na każdym kroku obsługi systemu. Asystent Neopost pozwala na zdalną diagnostykę 
systemu kopertującego i zapewnia wsparcie operatorowi. Przyczynia się to do zwiększenia wydajności procesu wysyłki korespondencji.
 

 

 

Łatwość obsługi
Kolorowy dotykowy ekran i automatyczne ustawienia pracy 
sprawiają, że DS-64i jest niezwykle prosty w użyciu. 
Wystarczy załadować koperty i dokumenty – DS-64i dopasuje 
wszystkie ustawienia automatycznie, a nawet zapisze 
je w pamięci, by można było je łatwo przywołać. 

Przetwarzanie wielu stron

Wewnętrzny skaner (CIS) odczytujący kody BCR 1D & 2D, OMR 
oraz OCR, które można umieścić niemal w dowolnym miejscu 
na dokumencie, pozwala przyspieszyć przetwarzanie dokumentów 
wielostronicowych, oszczędzić czas oraz zwiększyć szybkość
wysyłki korespondencji. 

 

 

Maksymalizuj wydajność i zredukuj koszty 
operacyjne dzięki szybkości i łatwości 
pracy 

Kontrola wydatków

Upewnij się, że każdy odbiorca 
otrzyma właściwą korespondencję 

Ograniczenie ryzyka

Zwiększ szansę na lepszą komunikację 
z klientami 

Wzrost przychodów 

Stwórz własne przesyłki pocztowe 
o profesjonalnym wyglądzie 

Budowanie relacji 
biznesowych

Korzyści biznesowe

• Pojedynczy podajnik 
wielofunkcyjny

 
 
• Intuicyjny, łatwy w użyciu panel 

sterowania 
 

 

Przygotowanie faktur i rozliczeń

Poprawa wydajności kopertowania

• Dwa podajniki
• Wyjście boczne koperty
• Zapisanie i przywołanie do 50 zadań

Łatwe pakowanie przesyłek marketingowych
• Składanie do 8 stron
• Opcjonalny podajnik MaxiFeeder 

o pojemności 1200 ulotek lub 
325 kopert zwrotnych

  

Dodanie kopert zwrotnych
• Podawanie kartek, ulotek lub kopert zwrotnych
• Odbiornik pionowy o dużej pojemności
• Automatyczna wysyłka dokumentów 

wielokartkowych 
  



DS-64i

1. Odbiornik pionowy o dużej pojemności
Pozwala na równe ułożenie do 500 gotowych listów 
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2. Dotykowy wyświetlacz
7-calowy kolorowy graficzny interfejs 
z wbudowaną funkcją Asystenta sprawia, 
że obsługa jest prosta i intuicyjna 
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4. Podajnik kopert
Ma pojemność 150 kopert, z możliwością
uzupełniania w trakcie pracy 
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5.       Moduł grupująco - 
składający
Grupuje i składa 
do 8 kartek jednocześnie 
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3. Podajniki dokumentów
W przypadku wyczerpania dokumentów w jednym 
z podajników jego funkcję przejmuje kolejny. 
Praca w trybie kaskadowym pozwala na uzupełnienie 
dokumentów i zapewnia ciągłość działania

DS-64i

Elastyczność Wydajność 

Funkcja DS-64i FlexFeed pozwala na przetwarzanie wielu 
formatów dokumentów (ulotek, dokumentów, kopert zwrotnych 
itp.). Dodatkowo funkcja „Poczta dzienna” pozwala na podawanie 
ręczne wielostronicowych zestawów dokumentów. 

 

Załaduj podajniki, a DS-64i pobierze, złoży, zapakuje i zaklei 
kopertę – wszystko to w jednym, szybkim procesie. Odbiornik 
zapakowanych kopert został zaprojektowany tak, by poprawić 
dostępność i rozładunek kopert w trakcie pracy. 

 
 



DS-64i

Opcjonalny pakiet wydajnościowy 
zwiększający produktywność  

Prędkość przetwarzania: Do 2500 kopert na godzinę
Składanie: Do 8 kartek jednocześnie
Podawanie dokumentów: Do 10 kartek
Zalecany wolumen miesięczny: Do 20000 zakopertowań

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

Jakość i bezpieczeństwo korespondencji

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 MaxiFeeder

Pojemność podajnika kopert 
(koperty C5/C6)

Pojemność krótkiego podajnika

Odbiornik pionowy o dużej pojemności

Wyjście boczne (do 400 kopert C5)

Typy złożeń

Wysokość dokumentu

Szerokość dokumentu

Gramatura dokumentu

Długość koperty

Szerokość koperty

Grubość zestawu

Wykrywanie podwójnych dokumentów 
Secure ‘n Feed

Grupowanie przed składaniem

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

Skaner dokumentów CIS

Wbudowane Wi-Fi / sieć LAN

Diagnostyka / pomoc zdalna

Oprogramowanie Zarządzania 
Produkcją (OMS)

tak

tak

opcjonalnie

opcjonalnie

tak

tak

opcjonalnie

do 2000 kopert/godzinę – Basic
do 2500 kopert/godzinę – Premium

tak

tak

tak

tak

do 2,5 podajnika

tak (do 5 kartek 80 gsm – Basic
do 8 kartek 80 gsm – Premium)

tak (do 50)

tak

325 arkuszy 80 gsm

1200 arkuszy 80 gsm lub 325 BRE

150

do 50 BRE / 325 ulotek

opcjonalnie (do 500 kopert)

opcjonalnie

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

90–356 mm

130–230 mm

60–250 gsm

90–162 mm

160–248 mm

2,5 mm

 

 

Automatyczne przygotowanie dokumentu

Opcjonalne Oprogramowanie Zarządzania Produkcją OMS 
może stanowić znaczącą dodatkową wartość dzięki poprawie 
formatowania, personalizacji, grupowania, drukowania, nadawania 
kodów kreskowych i adresowania dokumentów. 

Specyfikacja systemu

Konfiguracja standardowa: 1 podajnik
Długość x Wysokość x Głębokość

Waga

Poziom hałasu

1270 x 580 x 420 mm

66 kg

64,8 – 67,8 dB

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.

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

©2019 Docufield Wszelkie prawa zastrzeżone.
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