Post- og pakkeforsendelser
Konvoluttering

Relay™ 2000 konvolutteringsmaskin

Få de månedlige fakturaene ut,
uten å bruke hele måneden på det
Dere har bedre ting å gjøre enn å legge i konvolutt for hånd
Det å sende ut månedlige fakturaer kan være en
utakknemlig oppgave, men er det som holder
virksomheten i gang. Så det er viktig å få de rette
fakturaene til de rette kundene første gang, hver gang.
Og selv om det blir nøyaktig hvis det gjøres for hånd,

kunne denne tiden vært brukt mye bedre.
Konvolutteringsmaskinen Relay 2000 automatiserer
den månedlige utsendelsen. Konvolutteringsmaskinen
gir både økt hastighet og nøyaktighet i forhold til
manuell ilegg og konvoluttering.

For more information, visit us online: pitneybowes.com/us/relayinserters
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettstedet pitneybowes.com/no/relay

Storskala konvolutteringsteknologi
for bedrifter i alle størrelser
Enten dere sender ut noen få hundre eller noen tusen brev, er den månedlige
posten viktig for virksomheten. Relay 2000 konvolutteringsmaskin tilbyr en
velprøvd, brukervennlig plattform som sørger for rask, nøyaktig og rimelig
konvoluttering. Slik at dere kan konsentrere dere om å drive virksomheten.

Bytt ut manuelt arbeid med høyteknologi
For første gang gjør konvolutteringsmaskinen Relay 2000 det mulig for
bedrifter med små brevvolum å dra nytte av OMR-teknologi (Optical Mark
Recognition). OMR, som tidligere bare var tilgjengelig i større, mer kostbare
konvolutteringsmaskiner, gjør det mulig å behandle post med langt større
nøyaktighet uten å ofre hastighet. Det betyr også at dere enkelt kan håndtere
utsendelser med varierende sideantall uten å måtte sortere dem på forhånd .

Enkel å ta i bruk
Den kanskje største fordelen med konvolutteringsmaskinen Relay 2000 er
hvor enkel den er å bruke. Selv om du synes teknologi kan være utfordrende ,
kan du ha den i drift på et blunk. Da kommer den månedlige posten ut raskt
og enkelt med en høy grad av nøyaktighet. Måned etter måned.

Egenskapene til Relay 2000 konvolutteringsmaskin
Egenskap

Relay 2000 konvolutteringsmaskin

Kapasitet

2.500 i timen

Månedlig kapasitet
Falsealternativer
Papirformater, arkmater

10,000
C, Z, enkelt, dobbel
127 mm x 127 mm til 229 mm x 406 mm

Medieformater, vedleggsmater

81 mm x 127 mm til 152 mm x 229mm

Konvoluttformater

89 mm x 203 mm til 162 mm x 241 mm

Standard arkmaterkapasitet
Kapasitet vedleggsmater
Konvoluttkapasitet
Antall matere

325 ark
100 vedlegg
100 konvolutter
2 (1 ark og 1 vedlegg)

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