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Side 1

IS-350
FRANKERINGSMASKIN
FOR KONTORET
KOSTNADSEFFEKTIV
• Ergonomisk design og stillegående
• Rask og effektiv innmatning
• Norsk tekst i menyene
• Innebygget vekt opp til 3 kilo
• Differensialveiing

SPESIFIKASJONER

BUDSJETTOPTIMALISERING
• Portoguide, praktisk hjelp til brukeren
• Snarveier for rask og direkte tilgang til portoklasser
• Jobbminner for direkte funksjonsvalg
• Automatisk datoinnstilling med tidsjustering

KVALITET OG SIKKERHET
• Pin-kode for bedre brukerkontroll
• Standardinnstilte portosatser eliminerer feilfrankering
• Portoforbruk fordeles ut i fra avdeling eller bruker
• Online tilgang til portohistorikk over de siste 13 månedene

ONLINE TJENESTER
• Enkel tilgang til portoforbruk og avdelingsforbruk
• Enkel nedlastning av porto til IS-350
• Forenkling av blekkpatronbestilling med e-post ”lite blekk varsel”
• Teknisk support med fjerndiagnostikk

VI HJELPER DEG
Neopost servicesenter finnes der for å bistå deg. Våre dyktige og
erfarne teknikere står klare for å hjelpe.
Vi jobber hardt for at du som kunde skal være så fornøyd som
overhode mulig, og vi tilbyr deg et automatisk diagnosesystem for
våre IS systemer. Systemet laster opp informasjon til oss direkte
om din maskin skulle bli utsatt for driftsforstyrrelser.
Via Neopost Online Services kan vi få fjerntilgang til ditt system,
analysere problemet og hjelpe deg på en gang.

Hastighet
Konvoluttstørrelse (min)
Konvoluttstørrelse (maks)
Maks tykkelse
Konvoluttinnmatning
Jobbminne
Differensial veiing
Strekkodeleser

40 brev/min
90 x 127 mm
255 x 330 mm
Opp til 9,5 mm
Stående eller liggende
Ja, 9
Tillegg
Tillegg

KVALITET OG SIKKERHET
Reklame/ slogans
Tekstbeskjeder
Portoklasse
Mottatt stempel

8 standard/ 2 valgfrie
10 valgfrie
Ja
Ja

BUDSJETTOPTIMALISERING
Kontorapportering
Avdelingsoppgradering
USB-minne
Ekstern skriver

10 avdelinger
100
Tillegg
Tillegg

ONLINE TJENESTER, TILGJENGELIGE
Nedlastning av porto
E-post varsel om lavt blekknivå
Fjerndiagnose
Nedlastning av programvare, reklamebudskap
Portoforbruk online (NOK og antall)
13 måneder
Detaljert porto -og avdelingsforbruk
13 måneder
FYSISKE MÅL
Lengde x Dybde x Høyde

357 mm x 375 mm x 260 mm

HVORFOR VELGE NEOPOST?

OPTIMALISER EFFEKTIVITETEN. BEHOLD KVALITETEN.

Neopost er en ledende produsent av løsninger for frankering og konvoluttering. Vår innovativet gir deg brukervennlige og produktive løsninger som vil
gjøre din bedrift mer lønnsom. Gjennom Neopost brilliantbasics prinsippene tilbyr vi deg det beste innen: budsjettoptimalisering, online service,
postkvalitet og sikkerhet samt kostnadseffektivitet. Enten det er for råd og tips eller support, vil du ha glede av vårt selvpålagte krav om alltid å ytre
førsteklasses service på telefon, online eller hos deg. Benytt deg av vår raske responstid og få hjelp til å diagnostisere fra vårt callsenter, og besøk av
våre serviceteknikere.

NEOPOST NORGE AS
JERIKOVEIEN 18
POSTBOKS 134 FURUSET
1001 OSLO
TLF: 22 90 14 00
© 2008. Neopost Inc.
All rights reserved.

IS-350
EN SMIDIG, SMART OG
BRUKERVENNLIG
FRANKERINGSMASKIN

www.neopost.no

Eco-Friendly, the upgraded Neopost Intelligent System line is designed
to reduce your environmental footprint by 50%

Being ISO 14001 (environmental) certified, Neopost will serve you
according to the highest process, quality and environmental standards
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• SMART OG BRUKERVENNLIG

En innebygget og
plassbesparende vekt
som veier brev opp
til 3 kilo

IS-350

• KRAFTIG INNMATNING
• SPAR PLASS
MED VEKT PÅ TOPPEN AV MASKINEN
• STILLEGÅENDE

KOMPAKT, STILLEGÅENDE OG
BRUKERVENNLIG

Voksende bedrifter må kunne stole på smarte produksjonsverktøy for at forretningen
skal være fremgangsrik. Neopost IS-350 er et profesjonelt verktøy som gjør det enkelt
å veie, frankere og få sendt din post.
IS-350 er brukervennlig, stillegående, utformet for å passe inn i alle kontormiljøer og
håndterer effektivt din post.
Med den siste teknologien og det nyeste på online tjenester kan du være sikker på at
du har den beste løsningen som dekker dine krav og behov.

BLAND POSTEN IS-350 VIL FRANKERE DET FOR DEG

Å FÅ KORREKT PORTO PÅ DINE BREV
HAR ALDRI VÆRT ENKLERE

Korrekt porto er en forutsetning for en effektiv posthåndtering.
Legg en bunke med brev på vekten, ta bort ett brev og
differensialvekten finner korrekt portoverdi.

Ikke bli forvirret av alle portotakstene. Med porto guiden i IS-350 trenger du ikke
å være porto ekspert, den hjelper deg med å finne korrekt porto. Nye portotakster vil lastes ned til maskinen automatisk ved portooppdateringer, slik at din
maskin alltid er oppdatert med de gjeldende portosatsene fra Posten Norge AS.

IS-350 gjør det raskt og enkelt. Smart start-funksjon innebærer
at maskinen starter så fort du tar bort et brev fra vekten for å
frankere din post.

Enkel
nedlastning
av porto

Stor skjerm med god
oversikt og brukervennlige
beskjeder og menyer på
norsk

Rask innmatning
øker effektiviteten

Snarveier for
maksimal effektivitet

Spar tid med å velge riktig portoklasse fra maskinens snarveismenyer. Fra enkle
konvolutter til større pakker, IS-350 vil gi deg den fleksibiliteten som du trenger
for dine forsendelser.

GI RETT INNTRYKK

GÅ ALDRI TOM FOR BLEKK

Utvikle dine forretningsrelasjoner med trykte budskap
som forsterker ditt profesjonelle omdømme. Trykk på
reklamebudskap, skriv personlige tekstbeskjeder for å
forsterke kommunikasjonen med dine kunder.

Blekkpatronene til IS-350 har lang levetid og minimerer behovet for å bytte.
Det gir lave driftskostnader og en bra totaløkonomi.

Utskriftene blir klare, tydelige og skrives ut med det siste
innfor digital utskriftsteknologi.

• ONLINE SERVICE

Med IS-350 vil du i tillegg motta et e-post varsel om ditt blekknivå skulle bli lavt,
fordi du alltid skal ha nok blekk for å få frankert dine forsendelser. Å bytte blekkpatron har aldri vært enklere, takket være den nye Click'n Snap teknologien.

ONLINE SERVICE GJØR DIN
POSTHÅNDTERING MER EFFEKTIV
Med Neopost Online Service får du større kontroll på din posthåndtering og dine portokostnader. IS-350 kobles opp mot
internett for å gjøre din posthåndtering mer effektiv. E-post varslinger for lavt blekknivå reduserer muligheten for å gå tom
og forenkler anskaffelsen av nye blekkpatroner.
Via Neopost Online Service kan vi få fjerntilgang til din IS-350, analysere eventuelle driftsforstyrrelser og hjelpe deg. Gled
deg over ”hasle fri” automatisk portooppdatering som er din forsikring om alltid korrekte portosatser på din IS-350.
Med Online service via web kan du enkelt få oversikt og kontroll over portokostnader totalt og fordelt på portogrupper.

