Lähetys ja postitus
Kuorittaminen

Relay™ 2000 -kuorittaja

Lähetä kuukausittaiset laskusi
käyttämättä siihen koko kuukautta
Sinulla on varmasti parempaa tekemistä kuin postin kokoaminen ja
kuorittaminen käsin
Kuukausittaisten laskujen lähettäminen on epäkiitollinen
tehtävä, mutta se pitää liiketoiminnan käynnissä. On
kriittisen tärkeää, että oikea lasku toimitetaan aina oikealle
asiakkaalle. Tekemällä tämän käsin varmistat tarkkuuden,

mutta sama aika voidaan käyttää tehokkaammin.
Relay 2000 -kuorittaja automatisoi kuukausittaisen postisi.
Saat konekäsitellyn postin nopeuden kappale kerrallaan
kokoamista paremmalla tarkkuudella.

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/us/relayinserters
Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay

Suuryritysten kuoritustekniikka
kaikenkokoisille yrityksille
Riippumatta siitä lähetätkö satoja vai tuhansia kappaleita, kuukausittainen
postisi on erittäin tärkeää liiketoiminnan kannalta. Relay 2000 -kuorittaja tarjoaa
testatun ja helppokäyttöisen alustan, jolla suoritat nopean, tarkan ja edullisen
postin kokoamisen ja kuorittamisen. Näin voit keskittyä liiketoimintaan.

Vaihda manuaalinen työ huipputekniikkaan
Relay 2000 -kuorittaja antaa ensimmäistä kertaa pieniä postiratkaisuja
käyttäville yrityksille mahdollisuuden hyödyntää Optical Mark Recognition
(optinen merkintunnistus, OMR) -tekniikkaa. OMR oli aiemmin saatavilla vain
suuremmissa ja kalliimmissa kuorittajissa. OMR:n avulla voit käsitellä postin
tarkemmin tinkimättä nopeudesta. Sen ansiosta voit käsitellä helposti myös
eri sivumääräiset postit lajittelematta sivumääriä käsin.

Sinun ei tarvitse olla ammattilainen kuorittaaksesi oikein
Relay 2000 -kuorittajan suurimpia etuja on sen helppokäyttöisyys. Vaikka et
olisi tekniikan asiantuntija, voit aloittaa käytön nopeasti. Näin kuukausittaiset
postisi lähtevät nopeasti ja helposti liiketoimintasi vaatimalla tarkkuudella.
Joka kuukausi.

Relay 2000 -kuorittajan ominaisuudet
Ominaisuus

Relay 2000 -kuorittaja

Suorituskyky
Kuukausittainen kapasiteetti
Taittoasetukset

2 500 tunnissa
10 000
C, Z, V, kaksoistaitto

Arkkiaseman paperikoot

127 mm x 127 mm – 229 mm x 406 mm

Liiteaseman mediakoot

81 mm x 127 mm – 152 mm x 229 mm

Kirjekuorikoot

89 mm x 203 mm – 162 mm x 241 mm

Arkkiaseman kapasiteetti

325 arkkia

Liiteaseman kapasiteetti

100 liitettä

Kirjekuoriaseman kapasiteetti
Syöttöasemien määrä

100 kirjekuorta
2 (1 arkkiasema ja 1 liiteasema)

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay

Suomi
Melkonkatu 18
00210 Helsinki

Pitney Bowes, yrityksen logo ja Relay ovat Pitney Bowes, Inc.:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta.
© 2015 Pitney Bowes, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

15SMB07910_FI

