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Neopost lanserar iX Series – en innovativ produktserie med 
frankeringsmaskiner som förenklar processerna för utgående post – 

i Sverige 
 

Serien har utvecklats för att förbättra produktiviteten och kostnadskontrollen för 

posthantering och kan hantera alla volymer av utgående post. 

 
Sweden, November 29 2017 - Efter den framgångsrika lanseringen i Australien under juli 2017 tillkännager 

Neopost, en ledande leverantör av kommunikationslösningar, att den innovativa iX Series med 

frankeringsmaskiner för effektiv hantering av utgående post nu även finns tillgänglig i Sverige. iX Series kan 

hantera alla volymer. Den höga hanteringshastigheten och de automatiska processerna sparar både tid och 

pengar samt ökar produktiviteten.  

 

Den här serien ersätter IS-serien och innehåller tre lättanvända frankeringsmaskiner som har designats för att 

uppfylla de moderna behoven av posthantering hos små, medelstora och stora företag. De många förinställda 

konfigurationerna, de klara, tydliga och stora skärmarna och den intuitiva navigeringen ger användarna 

möjlighet att snabbt och frustrationsfritt hantera utgående post – även med innehåll av varierande storlek och 

vikt. Maskinerna kan dessutom förenkla redovisingen och budgetstyrningen genom att fördela 

portokostnaderna till individuella konton.  

 

“Postrummet glöms ofta bort i arbetet med att göra företagen mer effektiva och flexibla” sade Simon George, 

Managing Director på Neopost Sverige. “iX Series moderniserar postprocesserna och gör det möjligt för 

organisationerna att hantera sin utgående post snabbare, mer exakt och mycket enklare. Resurserna sträcker 

sig endast så långt, men genom att använda en frankeringsmaskin som automatiserar både bearbetningen och 

kostnadshanteringen kan företagen vara säkra på att investera mer effektivt i aktiviteter som skapar tillväxt.”  

iX Series består av följande modeller: 

 iX-3 Series: erbjuder en hög hanteringshastighet av 45 brev per minut och är den perfekta 

frankeringsmaskinen för mindre företag. Hanteringen av portokostnader underlättas av det stora antalet 

standardkonton (30 konton) och den integrerade vägningsplattformen som med sin kapacitet upp till tre 

kilo är perfekt för hantering av små och medelstora paket. Maskinen är dessutom kompatibel med 

externa vågar med kapaciteter upp till 35 kilo för hantering av större paket. 

 iX-5 Series (versioner för manuell [HF] och automatisk [AF] matning): 5-Series har en bakgrundsbelyst 

färgskärm och en extern vägningsplattform med kapacitet upp till 35 kg. Den här serien passar 

medelstora företag. Den har hela 35 standardkonton, en hanteringshastighet av 70 brev per minut för 

HF-versionen och 110 brev per minut för AF-versionen. 

 iX-7 Series: 7-Series är avsedd för större företag och ger tillgång till 70 standardkonton. Den 

avancerade automatiska mataren har en hanteringshastighet av hela 150 brev per minut (90 brev per 

minut vid dynamisk vägningshastighet). Färgskärmen med dubbel upplösning gör det enkelt att läsa de 

tydliga anvisningarna och den externa vägningsplattformen har en kapacitet upp till 35 kg. 

 

Maskinerna i den nya miljöanpassade serien har dessutom Energy Star-märkningen för energieffektivitet och 

ekomärkningen som visar att de kan återvinnas och efterlever normer för energiförbrukning.  

 

Den här serien är även tillgänglig för företag i Australien och kommer inom kort att lanseras på fler marknader.  

 

Mer information om de nya modellerna finns på www.neopost.se/produkter-losningar/frankeringsmaskiner  

http://www.neopost.se/produkter-losningar/frankeringsmaskiner
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OM NEOPOST  

 

NEOPOST är en global ledare inom lösningar för digital kommunikation, frakt och e-post. Företaget har 

som mål att hjälpa och stödja organisationer i arbetet med att skicka och ta emot kommunikation och 

varor samt hjälpa dem att på ett bättre sätt ansluta till sin affärsmiljö via program- och 

maskinvarubaserade lösningar. 

 

Neopost tillhandahåller innovativa och användarvänliga lösningar för hantering av digital och fysisk 

kommunikation i stora, medelstora och små företag. Man tillhandahåller även fraktlösningar för e-

handelsföretag och parter i leveranskedjan. 

 

Neopost har en stark lokal förankring i 29 länder, 6 000 anställda och samarbetar med ett 

parternätverk för att marknadsföra företagets lösningar i över 90 länder. Neoposts försäljning uppgick 

till 1,2 miljarder euro under 2016. 

 

Neopost är listat på Compartment A på Euronext Paris och ingår i SBF 120-indexet. 

 

Mer information finns på www.neopost.se/  

 

http://www.neopost.se/

