
POSTHANTERINGSPROGRAM
OCH PORTORABATTER
Mjukvaran till AS-serien hjälper dig att få ut
så mycket som möjligt av din skrivares
hastighet och matningskapacitet. Det är
helt kompatibel med de flesta databaser på
marknaden och gör att du effektivt kan
hantera din databas samt radera dubletter
och felaktiga adresser. Personliga kuvert

uppfyller standarder, medan posten enkelt grupperas och försorteras, så
att du kan nyttja bästa möjliga rabatter.

FUNKTIONER AS-700 AS-710 AS-830 AS-930 AS-960 HD AS-990 HD

OPERATIONELL EFFEKTIVITET
Teknik Rörlig Rörlig Fast Fast Fast Fast
Antal huvuden 1 1 3 3 6 9
Utskriftshastighet (kuvert/timme) 7 000 14 000 11 000 39 000 39 000 39 000
Matningskapacitet (DL) 350 350 350 350 500 500
Alternativ Droppfack, matare/staplare, matare/staplare/torkare, UV-lampa

POSTKVALITET OCH POSTSÄKERHET
Utskriftsupplösning (dpi) upp till 600 upp till 600 upp till 600 upp till 600 upp till 600 upp till 600
Utskriftsområde (mm) 500x180 500x235 38,1x500 (9 l.) 38,1x500 (9 l.) 76,2x500 (18 l.) 114,3x500 (27 l.)
Dokumentstorlek min. (mm) 75x70 75x70 135x70 150x88 150x88 150x88
Dokumentstorlek max. (mm) 435x500 435x500 500x352 500x381 500x381 500x381
Maximal tjocklek (mm) 6 6 2 6 10 10

ONLINE-HANTERING
Minne (MB) 64 64 64 64 64 64
PC-gränssnitt och systemkrav Parallell- och USB- HP PCL 5 (subset) Windows 98, 2000, XP eller Vista

SPECIFIKATIONER AS-700 AS-710 AS-830 AS-930 AS-960 HD AS-990HD

Längd x Höjd x Djup (mm) 468x410x365 468x410x365 425x380x280 425x380x280 600x535x750 600x535x750

Vikt (kg) 23 23 20 22 41 41

AS-SERIEN
ADRESSERINGSLÖSNINGAR
Gör att din post arbetar hårdare
för din verksamhet.
• Hastighet från 7 000 till 39 000 kuvert/timme
• Olika tjocklek från brev till kataloger, upp till 10 mm
• Finns med tekniker för såväl rörliga som fasta huvuden
• Inbyggda funktioner för utskrift av stora volymer
• Alternativ för matning/stapling finns för hela skrivarutbudet

KONTINUITET MED INBYGGD
PÅLITLIGHET
Neopost-teknologin kommer med all
garanti för bevisad pålitlighet och
uthållighet. Det är som standard enkel
att använda, och inställningar, funktioner
och prestandauppdateringar kan enkelt
laddas ned direkt till skrivarna via en PC.

Hjälp finns alltid att tillgå från våra
kundserviceteam som står redo att besvara dina frågor.

VARFÖR SKA DU VÄLJA NEOPOST?
Neopost är världsledande inom lösningar för posthantering och logistik. Våra innovativa lösningar gör din posthantering lättare och effektivare så att
ditt företag kan nå bättre resultat. Neopost brilliantbasics erbjuder oslagbara fördelar med alla våra erbjudanden, från produkter till support och tjänster.
Vi ger dig det bästa av produktivitet, postkvalitet och säkerhet, budgetoptimering och online-tjänster. Om du vill ha råd eller support kan du kontakta vår
förstklassiga serviceavdelning, antingen genom att ringa oss eller genom att besöka oss på plats eller på webben. Vi har snabba svarstider och erbjuder
fjärrdiagnostik via telefonsupport och skickar snabbt ut servicepersonal vid behov. Ta reda på mer på www.neopost.com/brilliantbasics

www.neopost.se

NEOPOST SVERIGE AB
Norrbyvägen 32
Box 20093
161 02 Bromma
Sverige

© 2007. Neopost Limited.
Alla rättigheter förbehålles.
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Neopost är ISO 9001- och 14001-
certifierade och hjälper dig därmed i

enlighet med de högsta process-,
kvalitet- och miljöstandarder.
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AS-SERIEN
UTSKRIFTSSYSTEM FÖR
ADRESSER, STRECKKODER
OCH GRAFIK
Ökad responshastighet med korrekta, slagkraftiga försändelser
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AS-SERIEN
HÖGEFFEKTIVA LÖSNINGAR
FÖR KUVERTSKRIVNING
När du investerar i ett utskick till kunder och potentiella kunder, vill du
att de ska ha bästa möjliga påverkan och högsta chans till respons. Det
är därför korrekthet och bild är väldigt viktigt.

Neopost AS-serie erbjuder enastående kvalitet över hela sitt utbud av
utskriftslösningar för postrum och större posthus. Dessa innovativa,
flexibla skrivare producerar eleganta och korrekt utskrivna kuvert som i
högre utsträckning öppnas av mottagaren.

Med hög hastighet och kapacitet bearbetas professionella och
personliga försändelser snabbare och når därmed dina kunder tidigare.
Kostnaderna minskas med högre effektivitet, bättre portobesparingar
och större intern kontroll över era utskick.

TIDSBESPARANDE FLEXIBILITET
Vare sig det gäller marknadsföringsaktiviteter eller körning av månads-
fakturor, vill du att dina utskick ska nå kunderna så snart som möjligt,
utan några misstag. AS-serien garanterar maximal hastighet, exakthet
och flexibilitet för alla dina utskriftsjobb. Har du ett oväntat kund-
erbjudande du behöver lägga in? Inga problem – AS-serien ger dig
flexibilitet så att du enkelt kan göra förändringar i sista stund.
Produktiviteten ökar, med hög utskriftshastighet och hög utmatning
med reducerad cykeltid. Och din kundinformation skyddas med intern
kontroll av databasen.

BÄTTRE RESPONS
Det är mycket troligare att ett iögonfallande, korrekt utskick öppnas än ett
som ser trist ut, är dåligt adresserat eller har skickats dubbelt. AS-serien
ger dig alla verktyg du behöver för att utnyttja det tomma utrymmet på ett
standardkuvert och göra det till en plats för ditt meddelande. Du kan
maximera dess potential, göra ditt meddelande personligt och effektivt nå
de mottagare du önskar. Sedan kan du förändra ditt meddelande så ofta du
vill för att hålla det fräscht. Och du kan göra allt internt, snabbt,
ekonomiskt och effektivt. Med den senaste Hewlett Packard inkjet-
utskriftsteknologin garanteras en absolut professionell bild, varje gång.

DINA BEHOV

Skriver på alla ytor

Grafikkapacitet

Flexibilitet

Hastighet

Långsiktig hög kvalitet

Höga volymer

Avsändare och destinationsadress

Mailhouse-miljö

Hög produktivitet

Reklamslogan

Spot colour-kapacitet

Poststreckkoder

AS-700
AS-710

AS-830
AS-930
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FÖRBÄTTRAD KOSTNADSKONTROLL
Att skriva ut etiketter är dyrt och tar tid. AS-serien minskar behovet av att
köpa in och lagra etiketter och av den arbetskraft som behövs för att
fästa dem. Enkla, blanka kuvert görs till kraftfull marknadsföring som
arbetar hårt för din verksamhet. Avkänningsfunktionen för dubletter och
felaktig adressering gör att du kan minska kostnaderna för returer,
dubletter och onödig post. Eftersom du kan producera en större volym
post snabbare, kan du även nyttja portorabatter. Om man installerar en
lösning från AS-serien i ett genomsnittligt postrum på ett företag har den
oftast betalat sig efter bara fyra utskick*!

* beroende på utskicksvolym

POSTRUMSINTEGRATION ENKELT
AS-serien är extremt enkel att installera utan några större
ingrepp. Installera bara ”Plug’n’Play”-programmet i din
dator så är du igång efter några minuter. Våra adressings-
lösningar har en mängd alternativ för att passa dina
behov. För optimal effektivitet med större utskick, kan du
lägga till ytterligare en staplare eller bricka. Våra lösningar
kan enkelt integreras i din befintliga postprocess med
folder/bilaga, postmaskin med mera.
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AS-830 AS-930 AS-960 HD/990 HD

RÖRLIGT HUVUD FASTA HUVUDEN

RÖRLIGA ELLER FASTA HUVUDEN?

Rörligt huvud är det mest mång-
sidiga alternativet när det gäller
utskriftsområdet. Du kan fylla en hel
sida och skriva nästan all data på
kuvertet eller dokumentet: adress,
logotyp, streckkod, grafik... Ett
rörligt huvud, utformat att hitta sin
plats i kontorsmiljön, är det idealiska
valet för att göra brev personliga och
för grafikintensiva applikationer.

Fasta skrivhuvuden, som är mer
produktionsorienterade och
utformade för hög användning, kan
skriva med konstant hastighet
oavsett innehåll och även skriva på
tjockare dokument som magasin och
nyhetsbrev. Fasta huvuden är
idealiska för en produktionsmiljö och
rekommenderas för utskrift på stora
volymer eller upprepade utskick.
Säker pappersbana och låg förkomst
av störningar ger ett bättre resultat.

AS-960 HD
AS-990 HD

DRIFTSEFFEKTIVITET
Det nyutformade tydliga, intuitiva gränssnittet är tillräckligt stort för att

enkel läsning och drift. Användare kan med en knapptryckning och
snabb, direkt tillgång till viktig information som produktionstid, bläckför-

brukning
och ser patronstatus i realtid. Förberedelse och övervakning av även

de mest komplexa jobb har aldrig varit enklare och mer effektivt.
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Neopost är ISO 9001- och 14001-
certifierade och hjälper dig därmed i

enlighet med de högsta process-,
kvalitet- och miljöstandarder.
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