FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN

Aflæsning
via dit
netværk

MERE END EN
FRANKERINGSMASKINE
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PostBase er mere end en frankeringsmaskine.
Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle
dine forsendelsesopgaver.
I sin enkleste form er PostBase alligevel temmelig komplet.
Den idbyggede portovægt, som angiver og indstiller den
nøjagtige porto og den næsten lydløse frankering gør
frankeringen nem og bekvem.
Du kan vælge en række ekstra funktioner nu eller senere og
vokser dit behov kan du nemt opgradere PostBase med større
vejekapacitet eller højere hastighed.

Innovativ
frankerings-teknologi

Justerbar
kuvertføder

Forbindelse via LAN
eller WiFi-hotspot

Automatisk
kuvertlukker

Integreret
label dispenser

Online
portovægt

Stort farve
touch-screen

Opsamlingsbakke

PostBase er helt utroligt enkel at betjene
I design-fasen fokuserede vi på at udvikle en frankeringsmaskine
som skulle være så nem og simpel at betjene som overhovedet
muligt. Derfor findes der kun 1 knap du kan trykke på - resten
foregår nemt og intuitivt via den store farve touch-skærm, som
med billeder og små film forklarer og guider dig gennem alle dine
muligheder og valg.
PostBase er bygget for at gøre det nemt at klare dine forsendelser.
Og det helt utroligt lave støjniveau er ikke bare unikt, men bidrager
til et behageligt og roligt arbejdsmiljø.

Tænk ikke på analoge
telelinjer eller adaptere.
PostBase ”går” direkte
på dit netværk, når du
aflæser og loader.

PostBase er udstyret med netværkskort og det betyder at du blot
sætter PostBase til dit almindelige netværk. Du sparer bøvlet med at
finde det rigtige telefonstik og naturligvis abonnement til adaptere
og analoge linjer.
PostBase kan fås i flere farver.
Vælg mellem sort (standard), sølv, guld, rød og blå.

Nem og enkel betjening
letter din dagligdag

Én enkelt knap
Væk med alle de overflødige knapper.
PostBase har kun 1 knap - resten af betjeningen
sker via den store 4,3 tommers touch-skærm.

Optimal brugervenlighed
Touch skærmen kan vippes så du får optimal
betjeningsvinkel.

Lav dine egne klichéer og sms beskeder
Bliv bemærket af dine kunder.
Print slogans, logo’er og korte tekstbeskeder så
dit brev får en højere opmærksomhedsværdi.

Unik og lydløs
Uanset om du frankerer tynde eller tykke breve,
er det intet problem for PostBase. Takket være det
unikke børste-system fødes alle typer forsendelser hurtigt og præcist gennem PostBase.
Meget tykke forsendelser skal blot have en etiket
fra etikette dispenseren.

Sssssssh
Et unikt børste- og bæltesystem giver ikke bare
præcis og hurtig fødning af brevene.
Systemet gør også PostBase til den klart mest
lydløse frankeringsmaskine du nogensinde har
oplevet!

Plug & Play
De mange tilslutningsmuligheder gør det nemt at
tilslutte PostBase.
To USB - og Ethernet / LAN-forbindelse er standard
og WiFi hotspot kan tilkøbes.

Quick-Check
Al information vises i realtid på det store display.
F.eks. kan du til enhver tid se hvor meget blæk du
har tilbage.

I tvivl?
Skift af blækpatroner og andet vedligehold er enkelt.
Du skal blot følge instruktionerne og billederne på
skærmen. Smart, hurtigt og meget let.

Sikkerhed
Sikkerhedsmodulet (PSD) indeholder alle data om
PostBases forbrug og tilgodehavende. PSD’en kan
nemt tages ud og opbevares andetsteds, således at
din PostBase ikke kan bruges af uvedkommende.

Unik
Navigator Software
Navigator Basic:
Få kontrol over PostBase via din PC
Du kan nemt tilføje eller ændre i dine klichéer og slogans og tilføje
eller flytte funktioner til din PostBase frankeringsmaskine. Navigator
softwaren gør det nemt at skabe nøjagtig de skærmbilleder du gerne
vil se, når du betjener PostBase. Du kan redigere, ændre eller tilføje
funktioner fra din PC eller via en Touch skærm.

Navigator Plus:
Skab fuldstændig klarhed over forbruget
Navigator Plus softwaren er en udvidelse af Basic-løsningen til
professionel omkostningsstyring. Plus gør det nemt at indsamle
forbrugsdata og du kan generere en mængde rapporter.
Navigator Plus er et tilkøbsprodukt og fungerer sammen med
modellerne PostBase 45 og 65.

DAKI introducerer med PostBase
et nyt koncept, hvor du kun betaler
for det, du forbruger

Service-koncept uden lige
Du betaler ikke gebyrer og afgifter for opkobling og aflæsning. I stedet betaler du en fast pris pr. print.
Vi kalder konceptet for en Frankérkit-aftale. Den inkluderer alle dine driftsomkostninger til PostBase og du får derfor ingen
ubehagelige overraskelser, hvis du har brug for support eller service.
Frankérkit-aftalen tilpasses dit årlige forbrug og inkluderer:

• Farvestof (Inkjet patroner)
• HotLine Support
• Opkobling til Tele Data Center (for aflæsning og load af midler)
• Opdatering af portotakster
• Reservedele ved service
• Arbejdsløn til servicetekniker
På daki.dk finder du altid opdaterede videoer som viser, hvordan du bruger PostBase.

Hvad er dit behov?
Med PostBase behøver du ikke at vælge mellem forskellige modeller for at få
mange eller få funktioner. Du vælger præcis de funktioner og
indstillinger du har brug for og som passer til dit behov.
Får du behov for højere hastighed kan du nemt opgradere PostBase til næste
model uden at skulle udskifte din maskine. Eller får du behov for en fuldautomatisk kuvertføder så kan du selv tilslutte den.

Hvilken
farve er du?

HARDWARE
Farve (sort er standard)

 sort

 pink

 blå

 rød

Hastighed

 30

 45

 65

Integreret vægt


 Inklusiv

Vejekapacitet (3 kg er standard)

 5 kg

Differential vejning

 Tilvalg

Integreret touch-screen


 Inklusiv

Labeldispenser til etiketter


 Integreret

Bakke til frankeret post


 Inklusiv

Manuel brevlukker

 Tilvalg

Automatisk dokument fremfører- og lukke enhed

 Tilvalg (ved hastighed 45 og 65)

 gul

 sølv

 7 kg

SOFTWARE
TeleDataCenter (aflæsning, load, status etc.)


 Inklusiv

Forbindelse via


 LAN

NavigatorBasic (Betjening via PC)


 Inklusiv

NavigatorPlus (Omkostningsstyring)

 Tilvalg

Porto-oversigt


 Inklusiv

Konti

 10

PostDK stempel


 Inklusiv

Antal reklameklichéer

 12

 20

 30

Antal SMS beskeder

 8

 10

 12

Islevdalvej 124

•

2610 Rødovre

•

 WIFI HOTSPOT

 20

Telefon: 3636 3400

•

 50

 100

 250

Telefax: 3670 3019

•

Mail: daki@daki.dk

•

www.daki.dk

