Frankowanie nigdy nie było prostsze

Przedstawiamy nową frankownice Optimail

Nowa frankownica Optimail
to wygoda i styl

Więcej niŜ po prostu dobra:
Nowa frankownica Optimail
oferuje znakomitą wydajność
w przyjaznym dla operatora
urządzeniu.

Odpowiednia data.

Profesjonalna elektroniczna frankownica
obsługująca od 20 do 300 listów dziennie.
Nie tylko świetnie działa, ale równieŜ, dzięki
nowoczesnej konstrukcji, bardzo dobrze wygląda.
Przejrzyście rozplanowana klawiatura kontroluje
wszystkie funkcje frankownicy. Łatwy do odczytania
wyświetlacz pokazuje stan frankowania. Optimail
posiada szereg funkcji pozwalających na
obsługę korespondencji w sposób wydajny
i profesjonalny.

Optimail

Posiada funkcję elektronicznego
stemplowania daty i godziny.
Pozwala na wybór z pięciu
róŜnych formatów dla oznaczenia
poczty przychodzącej.

Najlepszy sposób frankowania.
Znakomite wzornictwo w połączeniu z najnowocześniejszą technologią
sprawia, Ŝe Optimail to optymalne urządzenie do obsługi korespondencji.

Wyraźne, czyste frankowanie.
Natychmiastowo.
Optimail umoŜliwia zapamiętanie do dziewięciu róŜnych indywidualnie
zaprojektowanych klisz reklamowych. Dzięki temu idealnie nadaje się
do drukowania róŜnych adresów zwrotnych, sezonowych a nawet
personalizowanych Ŝyczeń, dzięki czemu kaŜda koperta stanie się
wyróŜniającą się reklamą. Maksymalny rezultat przy minimalnym wysiłku.

Wydruk najwyŜszej jakości.
Za kaŜdym razem.
MoŜliwa dzięki zastosowaniu wysokiej jakości kasety z taśmą drukująca.
ZuŜyta kaseta moŜe zostać błyskawiczne wymieniona i w 100% nadaje
się do ponownego przetworzenia, dzięki czemu pomaga chronić
środowisko.

Obliczanie kosztów.
Wydruk kosztów. Wydruk bezpośrednio z Optimail. Podaje do dziewięciu
kont, dla natychmiastowego podsumowania wydatków na opłaty pocztowe.

Optimail

Natychmiastowe uaktualnienie stawek.
Zintegrowany modem pozwala na uaktualnienie
stawek pocztowych w dowolnym momencie. Bez
konieczności uaktualniania stawek na poczcie.

Optimail

Specyfikacja techniczna

w pełni elektroniczna frankownica dla
małej lub średniej ilości korespondencji;

Drukarka
Nadruki reklamowe

druk termiczny;
moŜliwość zapamiętania maksymalnie
9 klisz reklamowych;
licznik sumarycznej wartości ofrankowanej
korespondencji; plombowany licznik opłaty
pocztowej;
do 25 kopert na minutę;
9 stanowisk: tzn. z jednego urządzenia
moŜe korzystać 9 uŜytkowników;
do 6 mm; powyŜej 6mm-etykiety;
do 99 mm;

Liczniki

Maksymalna prędkość
Stanowiska kosztowe
Maksymalna grubość listu
Dostosowanie miejsca nadruku
MoŜliwość wydruku stanu
pamięci dla
Sygnały alarmowe

stanowisk kosztowych, rejestrów, ilości;

Limit kwoty

ostrzeŜenie o przekroczeniu limitu kwoty;

Elektroniczne stemplowanie
datą /godziną
Waga

5 róŜnych stylów;

Złącze wagi pocztowej

poprzez interfejs RS-232;

Wymiary

320x190x290 (szer. x wys. x gł.);

Wczytywanie stawek

zintegrowany modem TELEPORTO; opcja
ustawiania kredytu przez telefon;

Wczytywalne limity

100,00 do 99.900,00

“wysoka kwota” i pozostała kwota
(moŜliwość ustawienia);

moŜliwość bezpiecznego podłączenia do
wagi pocztowej z której wartość opłaty
pocztowej jest automatycznie przesyłana
do licznika frankownicy bez konieczności
ustawiania jej z klawiatury;

Twój lokalny dealer

BANPOST SERWIS Spółka z o.o.
ODDZIAŁ KATOWICE
40-847 Katowice, ul. Pukowca 15
tel./fax 032 3520470
www.banpost.com.pl

