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SPARA PENGAR 
MED DIN DS-63
Optimera er dokumentprocess med vår OMS 
programvara och minska er portokostnad. 
Frankera brev till rätt kostnad med vår 
insert'N frank- lösning. Bifoga ytterligare 
information/transpromo dokument upp till 
portogränsen med vår förbättrade 
läsmöjlighet.

Neopost Sverige AB
Box1126, Industriv. 5, 171 22 SOLNA
Tel: 08-445 97 80  Fax: 08-445 97 98

Box 5279 Bellevuev. 2, 217 72 MALMÖ
Tel: 040-10 01 10  Fax: 040-91 52 30

Datavägen 20, 436 32 Askim
Tel: 031 - 68 55 50 Fax: 031 - 28 03 10

Den enkla och mångsidiga kuverteringsmaskinen 
som hanterar din post

DIN NYA POSTASSISTENT
DS-63i

KUND- OCH EFTERKÖPSSERVICE
Neopost erbjuder världens bästa kund- och efterköpsservice. Om du vill ha råd eller support kan du kontakta vår förstklassiga serviceavdelning, 
antingen genom att ringa eller genom att besöka oss på plats eller på webben. 

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. 

Hastighet Upp till 2200 kuvert / timme
Load'N Go + automatiserade inställningar  Ja
FlexFeed flerformatsmatare  Ja
Flerarksmatning  Ja
Antal matare  upp till 2 x A4 + 1 bilagematare
PowerFold vikning Ja (upp till 5 ark 80 g)
Jobbminnen  15
Touchscreen i färg  Ja
Jobb guide Ja
Handmating  Ja
Laddkapacitet dokumentmatare  325 ark
Laddkapacitet kuvertmatare  150 kuvert
Vikningstyper  brev, sicksack, singel, dubbel parallell, ingen vikning
Avläggning mottagningskorg, sidavläggare  (tillval)
Dokumentet längd  90-356 mm
Dokumentet bredd  130-230 mm
Dokumentet vikt  60-250 g
Kuvert längd  90-162 mm
Kuvert bredd  160-248 mm
Max tjocklek  2 mm
Stativ Tillval

KVALITET & SÄKERHET

Secure'n feed, dubbelbladskontroll Ja
Samling av ark före vikning  Ja
Optisk läsning (OMR)  DS63i
Kuvertförslutning  Ja
Budgetoptimering
Output Management mjukvaror OMS/VEM  Tillval
Insert'n Frank Tillval

DIMENSIONER

Längd x höjd x bredd  1200 x 520 x 420 (mm)
Vikt  75 kg

EGENSKAPER & FÖRDELAR

MILJÖENGAGEMANG
Neopost har lanserat ett miljömärke för att iden-
tifiera de effektivaste och miljövänligaste lös-
ningarna. Återvinningsbart material av DS-63 är 
minst 85 % av dess vikt. Neopost lägger stor vikt 
vid att också minska koldioxidutsläppen från 
sin verksamhet. DS-63 ingår i ett program som 
innebär transporter med båt istället för med flyg 
vid långväga transpor-
ter. Detta reducerar 
koldioxidutsläppet med 
minst 80 %.

Email: info@neopost.se
www.neopost.se



DS-63
DS-63 hanterar snabbt, enkelt och automatiskt 
såväl standardjobb som personifierade utskick. 
Detta uppnås tack vare en användarvänlig peks-
kärm i färg och en mycket god ergonomisk utform-
ning. Utvecklad på en väl beprövad och testad 
plattform (DS-62) garanteras 100 % tillförlitlighet. 

Dina försändelser kommer att behandlas i tid. 
Tillsammans med våra programvarulösningar som 
kan gruppera, sortera och dela era utskriftsfiler, 
kommer DS-63 att optimera ert postflöde och där-
med bidra till betydande kostnadsbesparingar.

ALLT-I-ETT LÖSNING FÖR ER POSTHANTERING
GRAFISK TOUCH DISPLAY - FÖR ENKEL ANVÄNDNING
POWERFOLD - FÖR PROFFESIONELL VIKNING
FLEXFEED – HANTERAR OLIKA MATERIAL OCH DOKUMENTSTORLEKAR
LÅG LJUDNIVÅ OCH KOMPAKT STORLEK – PASSAR PÅ VARJE ARBETSPLATS

OPTIMERAD PROCESS 

Med Neoposts mjukvara OMS-100 kan DS-63 ge ytterligare kost-
nadsbesparingar. Genom att låta OMS-100 lägga till OMR-tecken på 
papperen, kuverteras flersidiga dokument automatiskt och manuell 
hantering elimineras. Med vår Insert'N Frank lösning automatiseras 
hela postflödet genom att ansluta ett Neopost frankeringssystem.

MAXIMAL SÄKERHET 

DS-63i kan även automatisera hanteringen av försändelser som inne-
håller variabelt antal sidor (t ex fakturor). OMR läsaren gör att rätt 
antal dokument kuverteras till varje mottagare och dessutom stoppar 
maskinen om innehållet i en försändelse är felaktig. DS-63i garante-
rar integriteten och säkerställer er posthantering fullt ut.

Med sitt ”PowerFold” system, viks dokumenten tillsammans vilket ger 
ett professionellt utseende och resultat. Denna funktion hjälper också 
till att alla dokument som ska ingå i försändelsen inte förloras eller 
förbises. DS-63i kan vika ihop upp till fem dokument, snyggt, prydligt 
och tyst.

EN PÅLITLIG ALLT-I-ETT LÖSNING 
FÖR ER POSTHANTERING

Välj någon av de fyra konfigurationerna som täcker just dina behov.

1 station 2 stationer1,5 station DS63i (2,5 station)

FÖRBÄTTRAD ANVÄNDARVÄNLIGHET

DS-63 är utrustad med en grafisk pekskärm i färg som gör den
enkel att använda och att program lagrade i minnet nås snabbt. 
En steg-för-steg guide (Load'N Go) gör att alla användare mycket 
enkelt ställer in maskinen för aktuellt jobb och lagrar det 
i programminnet om så önskas. DS-63 har en ergonomisk utform-
ning och är anpassad för det moderna kontoret. Dessutom är 
den med sin kompakta storlek och låga ljudnivå lämplig i alla 
arbetsmiljöer.

MAXIMAL FLEXIBILITET SOM UTVECKLAR ER 
VERKSAMHET  

DS-63 kan konfigureras på flera olika sätt och genom detta anpas-
sas för att uppfylla just dina behov. Dessa egenskaper gör att ni 
helt kan automatisera era marknadskampanjer för att ytterligare 
utveckla er affärsverksamhet. Med Neopost ”FlexFeed” hanteras 
alla dokumentformat (A4, A5, kort och svarskuvert). Med funktionen 
"Handmatning” kan du manuellt mata maskinen med varierande 
antal dokument.  

Server

PROGRAMVARA FÖR DOKUMENTHANTERINGS 
LÖSNINGAR

Gruppera

Skrivare

Utskrift

Kuvertering & Frankering

Kuverteringsmaskin

•  Komponera dokumentet
•  Sortering efter valda kriterier
•  Gruppindelning
•  Optimera försändelserna enligt postens regler
•  Hantera personifierade försändelser
•  Upprätthålla datakvaliteten
•  Garanterad säkerhet
•  Lägga till OMR-tecken för att driva kuverteringsmaskinen 
 automatiskt


