Post og pakkeforsendelser
Frankeringsmaskiner

SendPro® P3000

Sett en ny standard
for ytelse.
Oppnå kritiske forbedringer innen
produktivitet og effektivitet
Postsenteret er et knutepunkt for forretningsaktivitet.
Hvilke verktøy du utstyrer din virksomhet med, har
en direkte effekt på kostnadene og omsetningen.
Frankeringsløsningen SendPro P3000 er designet for å
oppfylle kravene til ditt travle postsenter. Det forenkler
og integrerer sending og mottak i ett enkelt system, og
gir en mer strømlinjeformet måte å sende brevpost og
større konvolutter på.Med frankeringskostnader som
stadig øker og blir mer kompliserte, kan P3000 også
raskt forbedre produktivitet og kostnadseffektivitet på
ditt kontor.

Takle dine daglige utfordringer
Frankeringssystemet SendPro P3000 veileder brukerne
med sin lett forståelige meny på fargeberøringsskjermen,
slik at alle i organisasjonen din kan bruke den.For
brevpost vil SendPro 3000 forsegle og skrive ut
frankering for post opp til 19 mm tykkelse, ved
opptil 310 brev per minutt.
Med Weigh-on-the-Way® er det ikke lenger nødvendig å
sortere post av forskjellig størrelse. P3000 kan behandle
en stabel post av forskjellig størrelse ved opp til 205
brev per minutt og gi hvert brev korrekt frankering. Med
mottaksprogrammet kan du nøyaktig loggføre alle dine
innkommende pakker og viktige dokumenter, slik at du
har en logg for hver artikkel som leveres ved ditt kontor.

For mer informasjon, gå til nettstedet vårt: pitneybowes.com/no

Spesifikasjoner

Intuitiv brukerskjerm
Den moderne fargeberøringsskjermen
til P3000 gjør at alle på kontoret
kan velge rett tjeneste og fullføre
hver oppgave raskt og nøyaktig.
Systemet veileder brukeren med sine
lettforståelige menyer for behandling
av post.

Fleksibel utskrift
P3000 gir deg også en unik
kontroll over konvoluttutskrift. Du
kan laste opp egen grafikk til alle
stasjonære PC-er, for å skrive ut logo,
returadresse, eller reklame i full farge
på utgående konvolutter. Skriv ut én
eller skriv ut tusen. Du sparer penger
i det lange løp. Mulighet for raske
endringer gir deg fleksibilitet i utskrift
og kan eliminere ekstrautgifter for
spesialkonvolutter.

Håndtere innkommende
leveringer
Automatiser og strømlinjeform
mottak og håndtering av
innkommende artikler med P3000
og dens integrerte strekkodeskanner.
P3000 loggfører pakkeinformasjon
øyeblikkelig, inkludert leverandør,
mottaker, avsender, sporingsnummer,
og dato og tidspunkt for mottak,
og har en logg for alle dine
innkommende pakker, slik at du vet
når hver pakke ble levert. Du kan
også velge å varsle sluttmottakeren
automatisk via varsling per e-post,
noe som gjør hele prosessen mer
nøyaktig og effektiv.

Maks. behandlingshastighet
(brev per minutt)

Opp til 205 WOW, opptil 310 LPM ikke-WOW

Weigh-on-the-Way® (WOW®)

WOW standard – opptil 1000 g

Konvoluttbehandling

Tykkelse: Mating og forsegling opp til 19 mm
Mediestørrelse: 89 mm x 127 mm opptil 254 mm x 355 mm
Dybde på konvoluttflik: 25 mm til 98 mm

Mottak: håndtering av
innkommende

Integrert programvare med rapportering fra basesystem.
Skannerprogramvare, antall mottakere, funksjon for varsling via e-post.

Full fargeutskrift (CMYK)

Opptil 1200 dpi – 22 mm høy grafikk

Konvoluttforseglingssystem

Pumpematingspute – lukket flikmating. Standard for modus
med kun forsegling.

Veier (større konvolutter
og pakker)

7 kg standard, ekstra alternativer opptil 35 kg. Differensiert veiing

Frankeringsregnskap

100 som standard – opptil 3000 som alternativ

Pakke etikett utskrift

Etikettrull eller gummiert etikettrull som standard

Fargeberøringsskjerm
som standard

15” avtakbar skjerm

Alternativer for
ekstern maskinvare

Strekkodeskanner, laserskriver, trådløst tastatur, elektrisk mottaker og
elektrisk mottakssett

Vekt

63,6 kg

Mål

Med konvoluttmottaker lengde
1565 mm x bredde 648 mm x høyde 635 mm
Elektrisk mottakerlegger 788 mm til lengde
Farge legger 165 mm til lengde
Skjerm legger 510 mm til høyde
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