AS-930
imprimantă de adrese
pentru volume medii

Soluţia de adresare facilă, de birou, pentru campanii de mailing

AS-930

SOLUŢIA FACILĂ, DE BIROU, PENTRU
CAMPANII DE MAILING repetitive
Fie pentru activităţi de marketing, fie pentru expedierea lunară
a facturilor, corespondenţa trebuie să ajungă la clienţii dvs în
cel mai scurt timp posibil şi fără erori. Soluţiile de adresare
Neopost asigură viteză maximă, acurateţe şi flexibilitate
pentru toate lucrările dvs de tipărire.
Conceput pentru volume medii, Neopost AS-930, cu tehnologia
sa de imprimare cu cap fix, poate printa la viteză constantă,
indiferent de conţinut, pe o mare varietate de documente ca
plicuri, cărţi poştale sau reviste. AS-930 este perfect indicat
pentru imprimare de mare viteză sau pentru campanii de
mailing repetitive, datorită traseului sigur al hârtiei şi ratei
scăzute de blocaje.
AS-930 vă pune la dispoziţie instrumentele necesare
pentru a transforma spaţiul gol al unui plic standard într-un
purtător al mesajului dvs. Puteţi maximiza acest potenţial,
personalizându-vă mesajul şi adresându-vă clienţilor dvs în
mod eficace. Apoi, puteţi schimba mesajul de câte ori doriţi,
pentru a păstra un contact proaspăt. Şi puteţi face aceasta din
biroul dvs, rapid, economic şi eficient.

flexibilitate şi economie de timp
AS-930 asigură viteză maximă, acurateţe şi flexibilitate pentru
toate lucrările dvs de tipărire. Trebuie să integraţi o ofertă
neaşteptată pentru un client? Nici o problemă - cu AS-930 aveţi
posibilitatea de a face modificări în ultimul minut cu uşurinţă.
Productivitatea este ridicată, datorită vitezelor mari de tipărire
şi capacităţilor mari de stocare. Iar informaţiile clienţilor dvs
sunt protejate, datorită gestiunii interne, care vă permite să
aveţi controlul complet al bazelor de date.

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTROLULUI COSTURILOR
Tipărirea etichetelor este un proces lent şi scump. AS‑930
elimină necesitatea de a cumpăra şi de a stoca etichete
- şi manopera necesară aplicării lor. Plicurile albe sunt
transformate în puternice unelte de marketing, care vă măresc
afacerile. Cu software-ul de management al adreselor poştale,
puteţi elimina duplicatele şi adresele incorecte şi, deci,
costurile inutile şi veţi putea produce un volum mai mare de
corespondenţă, mai rapid.

SpecificaŢII
Dimensiuni (L x A x Î)
Greutate
Rezoluţie de printare
Viteza de printare
Aria de printare
Format material min
Format material max
Grosime material max
Capacitate alimentator
Număr de cartuşe

425 x 380 x 280 mm
22 kg
Până la 600 dpi
Până la 39.000 cărţi poştale/h,
până la 26.000 plicuri DL/h
9 linii (38 x 500 mm)
135 x 70 mm (L x l)
500 x 352 mm (L x l)
6 mm
170 mm (350 DL)
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OPŢIUNI
•
•
•

Cartuşe de cerneală color spot
Bandă rulantă de evacuare
Mail Management Software

INTEGRARE FACILĂ ÎN PRODUCŢIE
Imprimantele din seria Neopost AS sunt uşor de instalat,
fără o implicare majoră a specialiştilor IT. Este suficient să
încărcaţi software-ul “Plug’n Play” pe computerul dvs şi, în
câteva minute, sunteţi gata de lucru. Controalele one-touch
şi indicaţiile clare şi precise de pe afişajul LCD fac ca şi cea
mai complexă lucrare să pară uşoară. Soluţiile noastre de
adresare vin cu o varietate de opţiuni de finisare, care se
adaptează tuturor necesităţilor. Pentru eficienţă optimă în
cazul lucrărilor de volum mare, puteţi adăuga un dispozitiv
de evacuare cu bandă rulantă sau un uscător, care se vor
putea integra uşor şi în celelalte aplicaţii ale dvs, cum ar fi
cele de împlicuire, francare etc.

DE CE SĂ ALEGEŢI NEOPOST?

Neopost este lider mondial în soluţii de procesare a corespondenţei şi logistică. Soluţiile noastre inovative aduc simplificarea şi
eficientizarea proceselor Dvs poştale, permiţând afacerii Dvs să se desfăşoare mai bine. Beneficiile Neopost brilliantbasics aduc
excelenţă în toată oferta noastră, de la produse la suport şi servicii. Ele vă aduc tot ce este mai bun în eficienţa operaţională,
calitatea şi securitatea corespondenţei, optimizarea bugetului şi managementul online. Fie pentru sfat sau pentru suport, puteţi
conta pe angajamentul nostru de a furniza servicii de primă clasă - la telefon, la faţa locului sau online.
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