
Rådata Personlig
data

10050 10050

Förberedelse

Postbilagor

> >

LO G

DATALOGG: 10050

REPRINT: 10051

LO G

LO G

LO G

10048

10049

10050

10051

10052

10053

10050

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

14:00

5 000 10 000 15 000 20 000

5 000

4 000

5 000 10 000 15 000 20 000

 uPPskATTAD TIDsåTGåNG: 4 TIMMAR20 000

10 000

DAGLIGA RAPPORTER

åTERGå TILL DAGLIGA RAPPORTER

  6 000 BRåDskANDE PåMINNELsER

  4 000 DAGLIG MARkNADsFÖRING

job selection

auto adjust paper path

load materialsDEADLINE: 12.00

åTERsTåENDE GåNGTID: 2 TIMMAR

DEADLINE: 16.30 POsT

Påtvingad
förskjutning

Avsluta uppskjutet jobb

Avslutat 
i tid

Avslutat 
i tid

Avslutat 
i tid

MINDRE ÄN 5 MINuTER 

MINDRE ÄN 5 MINuTER 

MINDRE ÄN 5 MINuTER 

MINDRE ÄN 5 MINuTER 

INsTÄLLNING

INsTÄLLNING

INsTÄLLNING

RENGÖR

kÖR

INsTÄLLNING

kÖR

kÖR

kÖR

LÖsNING sOM GARANTERAR INTEGRITET
INTERNkONTROLL I REALTID GER TOTAL POsTsÄkERhET

POsTkVALITET OCh 
POsTsÄkERhET
När dokument skickas från modul 
till modul, och när försändelsen 
skapas, genereras samtidigt en 
elektronisk logg för att registrera 
exakt hur processen med varje 
dokument fortlöper. När varje 
process utförts framgångsrikt 
skickas en bekräftelse tillbaka till 
modulerna, vilket gör att nästa 
process kan inledas.

ANPAssA sYsTEMET TILL DINA BEhOV 
Oavsett vad du har för krav i din verksamhet kan DS-1000 konfigureras med 
lämpliga moduler som uppfyller dina krav. Om ditt företag växer och behoven 
förändras är det enkelt att uppgradera eller utöka DS-1000 så att den passar. 
Alla ändringar kan utföras på plats, oftast under loppet av några timmar. 

FÖRBÄTTRA FLEXIBILITETEN I DITT POsTRuM
Välj enkelt ett nytt jobb på den stora pekskärmsdisplayen, ladda ned 
individuella program till varje modul i DS-1000 på några sekunder, och spara 
in värdefull tid för nya och återkommande applikationer. Även ändring av 
kuvertstorlek och inställning av tjocklek sker helt automatiskt i systemet, 
på kortare tid än det tar att fylla på maskinen. Den enkla mjukvaran gör att 
alla operatörer kan använda DS-1000 på ett effektivt sätt.

sTRÖMLINJEFORMA DIN POsTPROCEss 
Alla aspekter i DS-1000 är utformade för att garantera effektivitet i ditt postrum. 
DS-1000 har stor inmatningskapacitet och efter inmatning kan kuverten 
staplas vertikalt klara att laddas direkt i postfack. Den har till och med en 
fjärrkontroll vilket gör att operatören inte behöver återgå till pekskärmen.

sÄkER OCh NOGGRANN hANTERING AV DINA DOkuMENT
Varje matare i DS-1000 kalibrerar sig efter det första dokumentet och 
kontrollerar varje efterföljande dokument så att inga dokument matas 
dubbelt. Med läsning av BCR, 2d eller OCR genererar systemet en loggfil 
för varje dokumet för att säkerställa att varje jobb utförs korrekt och att 
länkar skapas till rapportfiler.

ENkEL hANTERING AV BILAGOR
Med helautomatiska separationsinställningar kan inmatarna på DS-1000 
mata en stor mängd bilagor, inklusive häften på upp till 6 mm tjocklek eller 
glansiga broschyrer och foldrar.
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EGENskAPER OCh FÖRDELARDs-1000
hÖGPRODukTIV 
POsTLÖsNING
DET INTELLIGENTA 
hÖG PREsTERANDE 
POsTsYsTEMET sOM 
OPTIMERAR POsTPROCEssEN

OPERATIONELL EFFEkTIVITET
Pekskärm PC-kontroll  Ja
Fjärrkontroll  Ja
Hastighet   Upp till 8 000 kuvert/timme
  Upp till 21 000 dokument/timme
Tjocklek  Upp till 8 mm 
Automatisk inställning av jobb  Ja
Arbetsminne  Obegränsat
Multipel arkmatning  Ja
Kaskad mellan matare  Ja
Dokumentstorlek  A5, A4, 400 mm
Dokumentvikt  70 till 130 g
Dokumentmatarkapacitet  5 000 eller 2 000 (valfritt)
Falsningskapacitet  Upp till 8 ark 
Falsningstyper  C, Z, V eller W
Ange storlek  A6 till A5
Ange tjocklek  0,1 mm till 6 mm
Ange matningskapacitet  1 000 mm eller 500 mm (valfritt)
Kuvertstorlek  C6, C6/5(DL), C5, B5
Kuvertmatarkapacitet  2 000 eller 1 000 (valfritt)
Kuvertavledare  Ja, upp till 3
Vertikal kuvertstaplare  Ja, upp till 1 500 kuvert
Kuvertmatare  Upp till 600 kuvert (valfritt)

POsTkVALITET OCh POsTsÄkERhET
Kollationering efter falsning  Ja (tillbehör)
Arkdelning  Ja (tillbehör)
Kollationering efter vikning  Ja
Kollationering av bilagor  Ja
Optisk läsning (OMR)  Ja (tillbehör, alla stationer)
Streckkodsläsning (BCR)  Ja (tillbehör, alla stationer)
Datamatrix (2d)  Ja (tillbehör, alla stationer)
Optisk läsning (OCR)  Ja (tillbehör, alla stationer)
Automatisk avkänning av dubletter  Ja (alla matare)
Automatisk dokumentmätning  Ja (alla matare)
Matchning  Ja (alla lässtationer)
Integritetskontroll  Ja

BuDGETOPTIMERING
Anslutning till frankeringsmaskin möjlig Ja (tillbehör)
Kantmarkering på kuvert  Ja (tillbehör)
Kuvertsortering  Ja (tillbehör)
Beräkning kuvertvikt  Ja
Frankeringsrapport  Ja
Full modularitet från 1 till 16 matare  Ja
Uppgraderbar på plats  Ja

sYsTEMsPECIFIkATIONER  

Bredd x djup x höjd  3 000 mm x 3 400 mm x 1 350 mm
Vikt  920 kg

Baserat på en 4-stationskonfigurering. Be om detaljerad ritning beroende på konfiguration.
Alla materialspecifikationer kan begränsas på grund av maskinkonfiguration och dokumentkombinationer. 
Extrema variationer i material kan kräva mindre operatörsingripande.

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 sup-
port 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 web-
ben. Vi har snabba svarstider och erbjuder fjärrdiagnostik via telefonsup-
port och skickar snabbt ut servicepersonal vid behov. Ta reda på mer på  
www.neopost.com/brilliantbasics

Ds-1000
hÖGEFFEkTIV 
POsTLÖsNING
Det intelligenta högpresterande postsystemet  
som optimerar din postprocess

AuTOMATIskT JOBBYTE
NYCkELN TILL FLEXIBILITET FÖR hÖGA VOLYMER

OPERATIONELL EFFEkTIVITET 
DS-1000:s helautomatiska jobbyte gör att användaren kan fullfölja en stor mängd applikationer, vilket även innefattar olika kuvertstorlek, på en enda dag.
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TRYCk På sTART

DEFINIERA JOBBNAMN

DEFINIERA PROCEss

OCR

Läsa LäsaLäsaLäsaLäsa

Lägg iAvled FörslutStapla

OÖPPNADE kuVERT
Om ett kuvert inte öppnas på grund 
av tillverknings- eller laddningsfel, 
avvisas det av DS-1000 och kuver-
teringen fortskrider utan stopp, för 
maximal effektivitet och minimal 
risk för fel med kuvertering.

MATARE
En stor mängd bilagor, från 
flygblad till tjocka broschyrer, och 
även CD-skivor kan matas från en 
mängd matare, som alla har en 
helautomatisk separationsjustering 
för snabba jobbyten.

Ds-1000
hÖGEFFEkTIV POsTLÖsNING

skAPA NYA JOBB
TIDsBEsPARANDE FÖR DIG

sTRÖMLINJEFORMA DIN POsTPROCEss 
En stor mängd dokument och matare kan placeras på valfri plats i systemet för att 
skapa exakt den konfiguration som passar organisationens behov.

PEkskÄRMskONTROLL
Alla funktioner i systemet kontrolleras av ett pekskärmsprogram, vilket 
gör att jobbyte kan uppnås under den tid det tar att ladda magasinen.

DOkuMENTMATARE
Avtagbara vagnar med hög kapacitet 
kan laddas offline, direkt från en 
skrivare, medan systemet är igång. 
Det här gör att man kan undvika 
stopp i produktion och logistik 
genom att flytta runt dokument. 
Postrummet blir enklare och mer 
tillförlitligt.

DS-1000_Nov08-A4-SV.indd   5-8 2009-04-22   11:15:29


