Lähetys ja postitus
Postimaksukoneet

Connect+ 2000
®

Tarjoa henkilökunnallesi oikeat työkalut
Hallitse kustannuksia ja lisää tuottoa
Postikeskuksesi on liiketoiminnan keskuspiste. Yrityksen
käyttämillä välineillä on suora vaikutus kustannuksiin
ja tuottoon.
Connect+ 2000 -postitusjärjestelmä on suunniteltu
vastaamaan kiireisen postikeskuksen vaatimuksiin. Sen
avulla käytät aikasi tehokkaasti ja käsittelet joustavasti
kaikki erikokoiset postit. Tehokas järjestelmä minimoi
arvailut ja vähentää aikaa vieviä toimia, jotka sitovat
organisaatiosi resursseja turhaan.

Virtaviivaista työnkulku Connect+ 2000
-postitusjärjestelmällä
Connect+ 2000 vapauttaa henkilöstöä monista
postinkäsittelyn manuaalisista tehtävistä. Weigh-onthe-Way® (WOW®) -punnituksella voit käsitellä

eripainoisia postilähetyksiä automaattisesti. Kun laskut
tai dokumentit ovat samankokoisissa kirjekuorissa,
Connect+ 2000 toimii 180 kirjeen minuuttinopeudella.
Näin voit käsitellä kiireisimpienkin päivien
postitusmäärät tehokkaasti.

Connect+ 2000
• Käsittelee jopa 16 mm paksuisen postin
pysty- ja vaakasuunnassa
• Sulkee ja tulostaa postimaksun samankokoisiin
kirjeisiin jopa 180 kirjeen minuuttinopeudella
• Punnitsee ja hinnoittelee erikokoiset
postilähetykset automaattipunnituksella jopa
110 kirjeen minuuttinopeudella
• Tulostaa ladatut mainosleimat kirjekuoren
yläreunaan kirjapainolaadulla

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi

Saat tarvitsemasi
joustavuuden
Weigh-on-the-Way® (WOW®):
Connect+® 2000 -postitusjärjestelmän
automaattinen punnitus ja hinnoittelu
suoraviivaistaa eripainoisten postien
käsittelyn. Tämä yksinkertaistaa
toimintoja, koska postimaksuja ei
tarvitse laskea tai arvailla. Järjestelmä
hinnoittelee postin puolestasi.
Intuitiivinen käyttöliittymä:
Postisäännökset ovat monimutkaisia
ja ne voidaan ymmärtää
helposti väärin. Connect+ 2000
-postitusjärjestelmä opastaa
käyttäjiä helppokäyttöisen värillisen
kosketusnäytön avulla. Tämä myös
nopeuttaa punnitsemaan ja
hinnoittelemaan suuremmat ja
raskaammat postikappaleet, joita
ei voida syöttää automaattisesti.
Hallitse kustannuksia:
Connect+ 2000 tekee
postituskustannusten seuraamisesta
helppoa, koska voit hallita
postimaksujen käyttöä kohdistamalle
ne eri tileille osaston tai työn
perusteella.

Tulosta postimaksujen
lisäksi kirjekuoriisi myös
muita kohteita
tuottojen lisäämiseksi
Väritulostuksen tarjoama
joustavuus: Connect+ 2000
-postitusjärjestelmää käyttämällä
hallitset kokonaisuutta. Valitse millä
värillä vastausosoite, yrityksen logo
tai mainosviesti tulostetaan
kirjekuoriisi. Voit tulostaa tarpeesi
mukaan yhden tai vaikka tuhat
kirjekuorta. Säästät vieläkin
enemmän, koska järjestelmä
mahdollistaa nopeat tulostusten
vaihdot, joilla eliminoidaan kalliit
painotöiden erityistilaukset.

Tekniset tiedot

Connect+ 2000

Weigh-on-the-Way (WOW)

Vakio – enintään 500 g

Suurin käsittelynopeus

WOW-/ei-WOW: 110/180 kirjettä minuutissa

Värillinen kosketusnäyttö

15”

Pinoajat

Vastaanottokaukalo (vakio); hihnapinoaja (valinnainen)

Vaaka

Vakiona 7 kg, lisävarusteena 12 tai 35 kg

Painoeropunnitus

Vakiona

Täysväritulostus

Valinnainen – 1200 dpi:n CMYK

Postimaksujen tulostus paketteihin

Tarranauha

Suljenta

Pumppusyöttöinen kostutin; suljenta kuoren läppä
kiinni

Tiliöinti

Vakiona 100, optiona jopa 3 000 tiliä

Oheislaitevaihtoehdot

Viivakoodinlukija, lasertulostin, langaton näppäimistö,
tehopinoaja
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