Post- og pakkeforsendelser
Konvoluttering

Relay™ 3000/4000 konvolutteringsmaskiner

Få forretningsposten raskt ut av døren.
Fokuser på bedriften.
Den enkle og nøyaktige posthåndteringen bedriften trenger
Enten det er utsending av månedlige fakturaer til
eksisterende kunder eller DM for å bygge opp virksomheten,
er posten avgjørende for hvordan bedriften lykkes. Og dere
har ikke tid til å dobbeltsjekke for å forsikre dere om at alt er
riktig. Det må bare være perfekt første gang, hver gang.

Konvolutteringsmaskinene Relay 3000 og 4000 er
konstruert spesielt for å levere nøyaktig og pålitelig
behandling av opptil henholdsvis 20 000 og 40 000
konvolutter i måneden. Slik at dere kan være trygge på
at posten ikke bare kommer ut i tide, men at den rette
informasjonen går til den rette kunden. Hver eneste
måned, hver eneste gang.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettstedet pitneybowes.com/no/relay

Storskala konvolutteringsteknologi
i liten målestokk
Nå kan dere få ut det fulle potensialet i bedriftens viktigste post med
konvolutteringsmaskinene Relay 3000 og Relay 4000. Ved å kombinere
brukervennlighet med teknologi som vanligvis finnes i mye større
konvolutteringssystemer, er de konstruert for å hjelpe bedriften med
å få ut sitt potensialet.

Funksjoner som gir sikker behandling av kundedata

Få fordelen ved 2D-sikkerhet, som tidligere bare
har vært tilgjengelig for de største postbrukerne.

Personvernbekymringer om kundedata berører virksomheter i alle størrelser.
Konvolutteringsmaskinene Relay 3000 og 4000 tilbyr de nødvendige løsningene
for å møte lovpålagte- og markedskrav til fortrolig behandling av kundedata.
De er faktisk de eneste konvolutteringsmaskinene i sin klasse som tilbyr
sikkerheten ved 2D-skanneteknologi.

Enkelt. Greit. Ferdig.
Konvolutteringsmaskinene Relay 3000 og 4000 har et intuitivt brukergrensesnitt*
med en fargeberøringsskjerm på 203 mm. De er enkle å ta i bruk, og med pålitelig
behandling kan dere være trygge på at posten blir behandlet korrekt og i tide.

Intuitiv design og full fargegrafikk gjør det enkelt å få posten ferdig nøyaktig og i tide.

* Standard på 4000-serien, tilleggsutstyr på 3000-serien.

Sammenlikning av konvolutteringsmaskinene Relay™ 3000 og 4000
Egenskap

Relay 3000

Relay 4000

Kapasitet

3,000 i timen

3,500 i timen

20,000

40,000

C, Z, enkel, dobbel

C, Z, enkel, dobbel

Papirformater, arkmater

127 mm x 127 mm til 229 mm x 406 mm

127 mm x 127 mm til 229 mm x 406 mm

Medieformater, vedleggsmater

81 mm x 127 mm til 152 mm x 229 mm

81 mm x 127 mm til 152 mm x 229 mm

Konvoluttformater

89 mm x 203 mm til 162 mm x 241 mm

89 mm x 203 mm til 162 mm x 241 mm

325 ark

325 ark

300 vedlegg

300 vedlegg

300 konvolutter

300 konvolutter

3 (2 ark og 1 vedlegg)

3 (2 ark og 1 vedlegg)

Månedlig kapasitet
Falsealternativer

Standard arkmaterkapasitet
Vedleggsmater kapasitet
Konvoluttkapasitet
Antall matere

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettstedet pitneybowes.com/no/relay
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