Lähetys ja postitus
Kuorittaminen

Relay™ 7000/8000 -kuorittajat

Suuren volyymin postivaatimukset
suuren volyymin tarkkuudella.
Saat yrityksesi edellyttämän nopean ja luotettavan kuorituksen
jokaiselle postikappaleelle.
Lähetitpä kuukausittaisia laskuja nykyisille asiakkaillesi tai
suoramarkkinointia liiketoiminnan kasvattamiseksi, posti
on tärkeä osa menestystäsi. Asioiden tekeminen oikein ei
ole vain tärkeää. Se on elintärkeää. Tänä päivänä vain yksi
virhe voi mitätöidä kuukausien viestinnän.

Relay 7000 ja Relay 8000 -kuorittajat on erityisesti
suunniteltu tarjoamaan räätälöity, luotettava ja nopea
kuoritus jopa 200 000 kappaleelle kuukaudessa. Voit
luottaa siihen, että postisi lähtee ajallaan ja oikeat tiedot
lähetetään oikealle asiakkaalle.

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/us/relayinserters
Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay

Maailman suurimmat postittajat
käyttävät samaa innovatiivista
asiakirjojen eheystekniikkaa
Kun asiakkaille lähetetään miljoonia laskuja, lausuntoja ja muita arkaluonteisia
asiakirjoja joka päivä, on helppo huomata miksi on erittäin tärkeää käyttää
postituksessa parhaita mahdollisia tietosuojakeinoja. Yrityksesi voi nyt hyötyä
globaalien yritysten käyttämistä asiakastietosuojaratkaisuista.

Yhdistä joustavuus ja tarkkuus
Relay 7000/8000 -kuorittajat tarjoavat toiminnot, joilla vastaat yhä kilpaillumpien
markkinoiden ja tiukkojen säädösten noudattamisen vaatimuksiin. Toimintoihin
kuuluvat 2D-skannaus ja tiedostopohjainen käsittely, joilla varmistat, että tärkein
postisi tavoittaa oikean asiakkaan ajallaan joka kerta.

Käsittelet myös monimutkaisimmat postitukset
Sinun ei tulisi joutua räätälöimään postitustasi laitteiston rajoituksien mukaan.
Relay 7000/8000 -kuorittajat tarjoavat joustavuuden syöttää arkkeja
C5-kokoisiin kirjekuoriin tai C4-kuoriin samassa postierässä, konetta
pysäyttämättä. Myös kuoritustöiden luominen on helppoa ja se käy nopeasti.

Vahvista postituksen oikeellisuus vertaamalla jokaista sivua postitiedostoon automaattisesti
tiedostopohjaisella käsittelyllä

Relay™ 7000 ja 8000 -kuorittajien vertailu
Ominaisuus

Relay 7000

Relay 8000

5 400 tunnissa

5 400 tunnissa

120 000

200 000

Taittoasetukset

C, Z, V, kaksoistaitto, ei taittoa

C, Z, V, kaksoistaitto, ei taittoa

Eheystoiminnot

OMR, 1D, 2D, tiedostopohjainen

OMR, 1D, 2D, tiedostopohjainen

Mediakoot

Min.: 127 mm (L) x 135 mm (K)
Maks.: 250 mm (L) x 356 mm (K)

Min.: 127 mm (L) x 135 mm (K)
Maks.: 250 mm (L) x 356 mm (K)

Arkkiaseman kapasiteetti

350 arkkia

350 arkkia

Liiteaseman kapasiteetti

350 liitettä

350 liitettä

2 000 arkkia

2 000 arkkia

500 kirjekuorta

500 kirjekuorta

8 (4 suurikapasiteettista arkkiasemaa
+ 4 arkki-/liiteasemaa)

8 (4 suurikapasiteettista arkkiasemaa
+ 4 arkki-/liiteasemaa)

Suorituskyky
Kuukausittainen kapasiteetti

Suurikapasiteettisen arkkiaseman kapasiteetti
Kirjekuoriaseman kapasiteetti
Maks. syöttöasemien määrä

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay
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