Posthantering
Kuvertering

Kuverteraren Relay™ 2000

Få ut dina månatliga fakturor utan
att lägga hela månaden på det
Du har bättre saker att göra än att ordna posten för hand
Det är en otacksam uppgift, men att skicka ut månatliga
fakturor är vad som håller igång ditt företag. Så det är
avgörande att skicka rätt fakturor till rätt kunder på en
gång, varje gång. Att göra detta för hand gör i och för
sig att du kan vara säker på att det blir rätt, men den

tiden kan användas bättre. Kuverteraren Relay 2000
automatiserar din månatliga post. Du får snabbheten hos
maskinhanterad post som är mer exakt än att sätta ihop
det bit för bit.

For more information, visit us online: pitneybowes.com/us/relayinserters
Om du vill ha mer information kan du gå till: pitneybowes.com/se/relay

Storföretagens kuverteringsteknik
för företag av alla storlekar
Oavsett om du skickar ut några hundra brev eller några tusen är din månatliga
post en stor del av ditt företag. Kuverteraren Relay 2000 ger en vältestad,
lättanvänd plattform som erbjuder snabb, exakt och prisvärd posthantering.
Så att du kan fokusera på ditt företag.

Byt manuellt arbete mot högteknologi
För första gången ger kuverteraren Relay 2000 företag med små postprogram
möjligheten att använda Optical Mark Recognition-teknik (OMR). OMR, som
tidigare bara fanns i större och dyrare kuverterare, gör att du kan hantera post
med mycket större exakthet utan att förlora i hastighet. Det betyder också att
du lätt kan hantera post med olika sidantal utan att behöva sortera sidantalen
för hand.

Du måste inte vara proffs för att göra rätt
Den kanske största fördelen med kuverteraren Relay 2000 är hur lätt den är
att använda. Även om du inte är tekniskt lagd kan du komma igång på nolltid.
Så din månatliga post skickas ut fort och lätt, med en exakthet som du kan
satsa ditt företag på. Månad efter månad.

Funktioner för Relay 2000-kuverteraren
Funktion

Kuverterare Relay 2000

Kapacitet

2 500 i timmen

Månadskapacitet
Vikningsalternativ

10 000
C, Z, halv, dubbel

Pappersstorlekar för arkmatare

127 mm x 127 mm till 229 mm x 406 mm

Storlekar för bilagematarec

81 mm x x 127 mm till 152 mm x 229 mm

Kuvertstorlekar
Standardkapacitet för arkmatare

89 mm x 203 mm till 162 mm x 241 mm
325 ark

Kapacitet för bilagematare

100 inlägg

Kuvertkapacitet

100 kuvert

Antal matare

2 (1 för ark och 1 för bilagor)

Om du vill ha mer information kan du gå till: pitneybowes.com/se/relay
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