
EN NY STANDARD
DS-200

Ett produktivt kuverteringssystem som 
hanterar en mängd olika försändelsetyper



FLEXIBEL FÖR EN MÄNGD 
OLIKA INLAGORLÄTT ATT ANVÄNDA – SPARAR VÄRDEFULL TID

HÖG PRODUKTIVITET – SÄKERSTÄLLER POSTKVALITET OCH INTEGRITET

FULL FLEXIBILITET – SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER

LADDNING UNDER KÖRNING 
GER KONTINUERLIG DRIFT

KUVERTERAR UPP TILL 6 
MM TJOCKA HÄFTEN

INLAGA UPP TILL 50 SIDOR 
ELLER 6 MM-HÄFTEN

VÄXLANDE MATARE

Tack vare Cascade-matningen ökas produkti-
viteten. När en matare blir tom, tar nästa över. 
Den totala laddkapaciteten för två stationer är 
på hela 2 000 ark. 
 

AUTOMATISK UTSORTERING

För att minimera stopp och maximera produkti-
viteten, matas för stora utskrifter eller andra 
förvalda dokument, ut till divertenheten, 
medan systemet kan fortsätta att producera.

EN NY STANDARD 
Det råder ingen tvekan om saken: att kunna 
garantera att posthanteringen fungerar är 
avgörande för en verksamhet. 

Kuverteringsmaskinen är en av de viktigaste 
komponenterna i ett postflöde. Den behöver 
vara lättmanövrerad, produktiv och flexibel. 
Här har DS-200 från Neopost satt en ny 
standard.

DS-200

Med en grafisk touchscreen på 15 tum är DS-200 otroligt 
lättanvänd. Välj vilket jobb du ska köra så är du igång på nolltid. 
Att byta från ett jobb till ett helt annat tar bara några minuter. 
Systemet gör automatiskt alla inställningar som finns lagrade 
i jobbminnet för det jobb du har valt. Men en maskin kan vara 
lättanvänd på fler sätt än så. DS-200 är verkligen lätt att använda 
i alla avseenden. Från den enkla pappers- och matarladdningen 
till den tydliga operatörspanelen som ger all driftsinformation.
DS-200 garanterar optimal åtkomlighet och god ergonomi.
Med en snabb och enkel åtkomst till pappersbanan i alla delar 
av systemet, gör om det blir ett produktionsstopp att du är i 
gång igen på nolltid. 

• Tydlig guidning hur dokumenten laddas.
• Handmatning görs via det manuella matningsfacket.

DS-200 är en kraftfull, mycket lättanvänd kuverteringsmaskin, 
som också arbetar med hög hastighet. Den kuverterar upp till 4 
800 kuvert per timme. När DS-200 producerar jobb i C4-kuvert är 
det med lätthet och hög säkerhet den kuverterar upp till 50  A4 
sidor per kuvert. Med sin stora laddkapacitet i matarstationerna 
gör DS-200 det möjligt att du kan arbeta med andra uppgifter 
under tiden systemet jobbar och på så vis maximera din tid.  

Varje komponent i DS-200 är gjord för att prestera åt dig. Från 
automatiska inställningar, matarstationerna med stor laddka-
pacitet, cascade matning till en kraftfull bandavläggare med bunt 
funktion – DS-200 levererar den höga hastighet och de perfekta 
resultat du behöver. 

• Matare med hög kapacitet, snabb arkmatning och laddning 
 av kuvert under körning – allting bidrar till att du spar tid.

Arkmatarna är med sin mycket goda laddkapacitet lämpade för 
en rad olika dokument typer. Det gör DS-200 till den perfekta 
lösningen för ett brett spektra av inlagor. Den kan kuvertera 
häften med bestruket eller glättat papper, och även cd-skivor, 
i kuvertformat från C5/6 till C4. Dokumentmatningen kan 
dessutom göras både i stående (portrait) och liggande 
(landscape) format. DS-200 har obegränsat antal jobbminnen – 
tänk vilka möjligheter du får med DS-200. DS-200 är gjord för att 
du på ett enkelt och effektivt sätt kunna köra olika jobb varje dag 
bara genom att vidröra skärmen. Tack vare sin enkla och tydliga 
display är det enkelt att hantera en stor mängd försändelser med 
många olika dokument.

• Laddning av dokument under gång, från ark till 6 mm 
 tjocka häften.
• Maskininställningar görs automatiskt när du väljer ett nytt 
 jobb från kuvert- och dokumentbiblioteket

Tack vare sin skannerenhet kan DS-200 läsa alla typer av kodning  
som OMR , streckkoder och 2D-koder (datamatrix). Koden kan 
dessutom placeras var som helst på dokumentet. Denna unika 
funktion ger full flexibilitet för att tillgodose alla layoutkrav. 
DS-200 ger en fullständig, och mycket detaljerad  produktions-
rapport – information ges för varje skannat dokument.
För att på ett säkert sätt hantera personifierade utskick och 
de med varierande antal sidor, har DS-200 flera automatiska 
funktioner som säkerställer att mottagaren får rätt försändelse 
med rätt innehåll.

• Läsning av koder gör att du bl a kan kontrollera 
 utskriftskvaliteten och välja inlagor selektivt utifrån kundprofil.
• Med programvaran Integrity Checking (tillval) säkerställer 
 du din posthantering till 100 %.

STEG FÖR STEG VÄGLEDNING GÖR ATT DU MED 
LÄTTHET HANTERAR DS-200

HANTERAR EN MÄNGD OLIKA TYPER AV FÖRSÄNDELSER 
INLAGOR MED UPP TILL 50 SIDOR ELLER ETT 6 MM 
TJOCKT HÄFTE

INLAGA MED UPP TILL 50 SIDOR ELLER ETT 6 MM 
TJOCKT HÄFTE

FULLSTÄNDIG INNEHÅLLSKONTROLL OCH SÄKERHET 
SOM DU KAN LITA PÅ

MODULUPPBYGGT – KAN ANPASSAS EFTER DINA BEHOV

PASSAR ALLA MILJÖER – OCH ALLA ANVÄNDARE

KOSTNADSEFFEKTIVT – I DAG OCH I FRAMTIDEN



FÖRENKLA OCH AUTOMATISERA 
DOKUMENTHANTERINGEN
Neoposts programvara OMS-100 får ut det bästa av alla 
dina dokument.

•  Lägg automatiskt till streckkod eller datamatrixkod på   
 dokumenten.
•  Ersätt dina gamla OMR-koder, vilket ger ditt dokument 
 ett renare och snyggare utseende.
•  Välj olika inlagor från flertalet stationer.
•  Garanterad integritet med hjälp av koden.
•  Dela upp filen som skall printas, baserat på antalet sidor. 

MODULUPPBYGGT - ANPASSA DITT SYSTEM 
FÖR DINA BEHOV
DS-200 kan utrustas med  1 upp till 11 stationer, vilket 
gör att du kan hantera dagens såväl som framtida behov.

•  Komplettera systemet i takt med att ditt företag växer 
 eller behovet förändras.
•  Med sina många funktioner görDS-200  det möjligt att 
 hantera flera olika jobb och optimera produktiviteten.
•  Ett moduluppbyggt system säkerställer din investering 
 i dag och i framtiden. 

DS-200
EN NY STANDARD 

EGENSKAPER & FÖRDELAR

DRIFTSEFFEKTIVITET

PC-styrd touchscreen   Ja
Hastighet   Upp till 4 800/tim
Automatisk inställning   Ja
Flerarksmatning   Ja
Cascade-matning   Ja
Utsorteringsfack för dokument   Ja
Jobbminnen   Ja, obegränsnad
Handmatning   Ja
Dokumentmatarens kapacitet   Upp till 1 000
Kuvertmatarens kapacitet   Upp till 800
Vikningstyper   Brev, sicksack, enkel och
  dubbel parallell
Vikningskapacitet   Upp till 8 ark (80 g/m2)
Bandavläggare   Ja (tillval)
Dokumentvikt   70 g/m2–6 mm tjocklek
Total tjocklek i kuvert   6 mm

KVALITET & SÄKERHET

Samling av ark före vikning   Ja (tillval)
Optisk läsning (OMR)   Ja (tillval)
Streckkodsläsning (BCR)   Ja (tillval)
2D-datamatrix  Ja (tillval)
Automatisk dubbelarkskontroll   Ja (alla matare)
Automatisk dokumentmätning   Ja (alla matare)

MODULUPPBYGGD
Helt moduluppbyggd från 1-11 stationer Ja

SYSTEMSPECIFIKATION

Basenhet (baserat på en 3-modulskonfiguration, begär en 
detaljerad skiss för din konfiguration)
Längd x djup   2 720 mm x 635 mm
Vikt

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas. Neopost och 
Neopost-logotypen är registrerade varumärken för Neopost S.A. 
Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. 

© 2012. Neopost.
All rights reserved.

Neopost är certifierat enligt ISO 9001, 
14001 och tillhandahåller tjänster 
och produkter utifrån de högsta 
process-, kvalitets-, miljö-, hälso- 
och säkerhetsstandarder.
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Datavägen 20, 436 32 Askim
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www.neopost.se

VARFÖR SKA DU VÄLJA NEOPOST?
Neopost är världsledande inom lösningar för posthantering och logistik. Våra innovativa lösningar gör posthanteringen enklare och effektivare så 
att ditt företag kan nå bättre resultat. Neopost Sverige är den professionella partnern inom post och dokumenthantering. 18 000 kunder kan inte 
ha fel! Genom lokal närvaro och hög kunskapsnivå levererar vi service, tillbehör och lösningar som effektiviserar våra kunders verksamhet, från 
Kiruna i norr till Ystad i söder. 


