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korespondencji

formerly NEOPOST



DS-200i

Duża pojemność podajników kartek w połączeniu z wysoką 
wydajnością przetwarzania wielu dokumentów sprawia, 
że DS-200i jest idealnym rozwiązaniem dla wysyłki 
zróżnicowanej korespondencji. Obsługuje broszury 
powlekane i błyszczące a także płyty CD pakowane 
we wszystkie typowe koperty o formatach 
od C5/6 do C4. Ponadto urządzenie podaje 
dokumenty zarówno dłuższym, 
jak i krótszym bokiem.

DS-200i został zaprojektowany 
do codziennej realizacji różnorodnych 
zadań. Dzięki intuicyjnej obsłudze 
przetwarzanie szerokiego zakresu 
pakietów przesyłek lub wielu różnych 
dokumentów nigdy nie było 
tak proste.

Duży, 22-calowy interfejs graficzny (IMOS) wyznacza nowe standardy w upraszczaniu obsługi. Wystarczy wybrać zadanie, a system zasugeruje  
najbardziej optymalny dla wydajności sposób pracy. Podczas programowania ustawień DS-200i zapewnia wsparcie na każdym kroku procesu: 
od wydajnego załadunku papieru po lokalizację miejsca wystąpienia ewentualnego błędu.

Przejście do różnych zadań zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy wybrać jedno z nich i system szybko dostosowuje wszystkie ustawienia w celu 
jego realizacji. Dodatkowo interfejs użytkownika zawiera pomoc na każdym etapie zadania, a w razie potrzeby umożliwia inżynierom serwisu zdalne 
połączenie z systemem.

Oprogramowanie Zarządzania Produkcją OMS oraz AIMS stanowi znaczącą dodatkową 
wartość dzięki poprawie formatowania, personalizacji, grupowania, drukowania, nadawania 
kodów kreskowych, adresowania dokumentów oraz kontroli i analizy wysyłanej korespondencji.

OMS, AIMS i IMOS współpracują ze sobą, aby spełnić wszystkie kluczowe wymagania komunikacyjne Twojej firmy.

NOWY STANDARD
W PRZYGOTOWANIU KORESPONDENCJI

Wysoka wydajność dla różnorodnych przesyłek

Prosta obsługa i wsparcie użytkownika

Automatyczne przygotowanie dokumentu

Podawanie kaskadowe 
dla zapewnienia ciągłości pracy

Dokładanie podczas pracy
zwiększa wydajność

Możliwo
różnoro



DS-200i

W zależności od potrzeb użytkownika Flex Tower Folder może  
być dostarczony w trzech różnych konfiguracjach podajników.

Każda konfiguracja zapewnia  
możliwość odczytu obu stron 
papieru, zapewniając maksymalną 
zgodność z istniejącym 
zadaniem.

Listwa skanująca obsługuje
kody OMR, BCR i 2D DataMatrix.

Maksymalną łączną pojemność do 2,000 arkuszy można 
uzyskać dzięki wyborze podajników o pojemności 500 
lub 1,000 kartek.

Dokumenty można załadować 
zarówno krótkim, jak i w przypadku 
większych kopert, długim bokiem.

Dla maksymalnego bezpieczeństwa
podawania różnego rodzaju dokumentów 
podajniki wykorzystują podwójną  
mechaniczną oraz elektroniczną 
detekcję.

Elastyczne podawanie dokumentów

Zastosowanie oprogramowania OMS i AIMS 
zapewnia, że wydruki są kompletne i wysyłane 
bez problemów. Unikalny identyfikator, 
nadany przez OMS, zawiera wszystkie 
informacje na temat pakowanego dokumentu. 
System po odczytaniu takiego kodu rozpoznaje 
np. czy pakuje nowy pakiet lub ile ma on 
kartek. Natomiast AIMS zapewnia weryfika-
cję oraz analizę całego procesu kopertowania.

OMR, BCR, Data Matrix czy OCR, nadrukowanych 
w dowolnym miejscu dokumentu. Umożliwia to 
pełną swobodę w układzie wydruku.

Nowy rodzaj 
listwy 
skanującej 
całą stronę
pozwala na 
odczyt kodów, 
takich jak:

Skonfiguruj DS-200i 
tak, aby spełniał Twoje wymagania

Pełna kontrola treści
i zabezpieczenia na 
których można polegać

Monitorowanie, ochrona
i weryfikacja
korespondencji

Możliwość dokładania
różnorodnych załączników

Podajniki dokumentów
Ciągłość pracy dzięki podawaniu kaskadowemu: w przypadku wyczerpania 
dokumentów w jednym z podajników jego funkcję przejmuje kolejny.

Wkładanie broszur 
o grubości do 6 mm

Automatyczne odrzucanie
Aby podnieść wydajność, system odbiera dokumenty o większej 
liczbie stron niż określono w zadaniu, nie przerywając pracy.
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Dlaczego warto wybrać
QUADIENT i DOCUFIELD?

Quadient (dawniej Neopost) to największy w Europie 
producent rozwiązań pocztowych i logistycznych, 
obecny w ponad 90 krajach na świecie. Dział 
badań i rozwoju Quadient z zespołem 300 
inżynierów tworzy innowacyjne rozwiązania, 
które upraszczają obsługę poczty, poprawiając 
funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.

Wyłącznym partnerem koncernu Quadient 
w Polsce jest firma Docufield, wyspecjalizowana 
w technologiach zarządzania korespondencją 
masową, dokumentem drukowanym oraz 
automatyką pocztową.

Misją Docufield jest usprawnianie procesów 
tworzenia i obiegu dokumentów oraz korespondencji 
biznesowej. Oferowane przez Docufield wysokiej 
jakości urządzenia, wsparcie oraz serwis obniżają 
koszty obsługi korespondencji i podnoszą 
jej bezpieczeństwo.

 

Docufield Sp. z o.o. sp. j.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, PL
tel. +48 61 666 29 80 
info@docufield.com

Dowiedz się więcej na docufield.com

Zdalna pomoc

 

Docufield oferuje wsparcie 
dla swoich klientów, nasze 
centrum kontaktowe 
i wyszkoleni technicy są 
gotowi do pomocy. Zdalna 
pomoc oznacza, że inżynier 
serwisu Docufield

może zdalnie podejrzeć ekran maszyny klienta
i udzielić wskazówek operatorowi. Jest to przy-  
datne dla początkujących lub personelu  
tymczasowego niezaznajomionego z systemem. 
Nasza pomoc online pozwala bezzwłocznie  
przeanalizować system i zapewnić operatorom 
natychmiastowe odpowiedzi. Zdalna pomoc  
Docufield znacząco maksymalizuje czas  
nieprzerwanej pracy systemu.

Typy złożeń

Możliwość składania

Grubość zestawu

Odczyt dokumentu

Pomoc zdalna

Grupowanie przed składaniem

Grupowanie po złożeniu

Prędkość

FlexFeed – podajniki wieloformatowe

Podawanie wielu stron

Podawanie kaskadowe z podajników

Pamięć zadań

Daily Mail – podawanie ręczne

Pojemność podajnika dokumentów

Pojemność podajnika kopert

Liczba podajników

Prędkość grupowania (kilka kartek)

Wykrywanie podwójnych dokumentów 

Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR)

Czytnik kodów paskowych (BCR)

Czytnik kodów 2D DataMatrix

Zaklejanie kopert

Odbiornik wydzielonych dokumentów

Dotykowy panel kontrolny

Oprogramowanie zarządzające produkcją

tak

tak

tak

tak

tak

22’’ monitor

opcjonalnie

DS-200i (konfiguracja z 3 modułami)
Długość x Wysokość x Głębokość

Waga 

Pełna modułowość

2720 x 640 x 920 mm

337 kg

od 1 do 11 modułów

do 8 kartek (80 gsm)

do 6 mm

z góry i dołu

tak

tak

tak

typu C, typu Z, pojedyncze, podwójne 
równoległe bez składania

do 5,000 kopert/godzinę

tak

tak

tak

bez ograniczeń

tak

do 500 lub 1,000 kartek (80 gsm)

do 800

do 11

do 7,800 kartek/godzinę

tak (wszystkie podajniki)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

Jakość i bezpieczeństwo

Specyfikacja systemu
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