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FRANKOWNICE
Urządzenia oraz systemy do frankowania korespondencji wychodzącej produkowane przez firmę
Francotyp - Postalia, pozwalają na utrzymanie właściwego standardu pracy kancelarii. Nie tylko
usprawniają ekspedycję korespondencji podnosząc wydajność i dokładność obróbki poczty
wychodzącej, ale także poprawiają jej estetykę, przez co wizerunek firmy, jej image jest
bardziej rozpoznawalny.

Rezygnacja z klejenia znaczków, pozwala na uwolnienie się od problemów związanych z:
- ewidencją, naklejaniem, dobieraniem właściwych nominałów,
- problemem nagromadzenia nominałów znaczków nie do wykorzystania,
- możliwością zgubienia lub kradzieży znaczków,
- opóźnianiem przesyłek z powodu błędnego oszacowania wartości opłaty pocztowej.
Frankownica w jednym cyklu pracy, nanosi na kopertę cztery stemple, dwa obligatoryjne i dwa wprowadzane na życzenie
Klienta:
- stempel znaczka pocztowego z wartością opłaty pocztowej wynikającą z taryfy;
- stempel z datą i miejscem wysłania korespondencji;
- stempel reklamowy (logo firmy z adresem, życzenia świąteczne itp.);
- stempel kategorii listu np.: POLECONY, POLECONY ZA POTWIERDZENIEM, PRIORYTET

Specyfikacja techniczna
Model

Ultimail 90

Optimail

Maksymalna prędkość (list/min)

90

25

Maksymalna grubość listu

6,35 mm

6 mm

Maksymalna dzienna ilość listów

500

200

Drukarka

atramentowa

termiczna

Waga pocztowa

zintegrowana 5kg

podłączenie do zewnętrznej wagi

Czytnik kart chipowych

tak

-

Nadruki reklamowe

9

Automatyczny podajnik

opcja

-

Półautomatyczny zaklejacz

opcja

-

Interfejs

szerogowy

RS-232

Konta kosztowe

150

9

Programowalne wiadomości tekstowe

tak

Licznik

opcja

plombowany licznik opłaty pocztowej

Wczytywanie opłat pocztowych

wbudoawny modem TELESET

zintegrowany modem TELEPRO

Zabezpiecznie przed nieautoryzowanym
dostępem

tak

tak

Wymiary (szer x wys x gł)

zależne od wyposażenia opcjonalnego

320 x 190 x 290
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FRANKOWNICE
ULTIMAIL 90

polecamy

Nowoczesny system frankujący
Rewolucyjny sposób frankowania przesyłek oferujący niezwykłą łatwość obsługi i wyjątkową elastyczność zupełnie nowego
systemu Ultimail.
Ultimail oferuje wszystkie zalety elektronicznego systemu frankowania w kompaktowej i praktycznej obudowie. Niezwykle
przejrzysty program pozwala na łatwą nawigację pomiędzy dostępnymi opcjami i rejestrami. Podświetlany wyświetlacz
pokazuje komplet informacji o każdym procesie. Od kalkulowanej wartości przesyłki, przez wyraźny podgląd wybranego hasła
reklamowego, po wartość aktualnie dostępnej opłaty pocztowej. Wszystkie informacje są przejrzyście wyświetlane i łatwe do
interpretacji.

Ultimail 90 pozwala na zapamiętanie
oraz łatwy wybór maksymalnie sześciu
zaprojektowanych przez użytkownika
grafik lub komunikatów.
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FRANKOWNICE
ULTIMAIL 90
Ultimail oferuje wyjątkowe bezpieczeństwo oraz elastyczność.
Karta główna aktywuje wszystkie funkcje Ultimail.
Opcjonalne karty użytkownika uprawniają właściciela do frankowania na podstawie wcześniej zdefiniowanych kont działów.
Specjalne karty chipowe pozwalają na wczytanie nowych grafik reklamowych lub stawek opłat pocztowych.

Niezawodne działanie oraz szeroki wachlarz opcji
Modułowa konstrukcja pozwala na konfigurację ultimail zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wybierz model ultimail 90 (90
listów/minutę) – a następnie zbuduj system, jakiego potrzebujesz korzystając z licznych dostępnych opcji.
Wyjątkowa konstrukcja w kompaktowej obudowie. Rezultat: innowacyjna technologia frankowania i oszczędność miejsca.
Komponenty modułowe gwarantują, że Ultimail sprosta Twoim wymaganiom nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Skutecznie
kontroluj koszty przesyłek dzięki wbudowanej funkcji kont działów. Korzystaj z Ultimail wraz z innymi osobami w biurze lub
kontroluj koszty przesyłek w poszczególnych działach.

Model podstawowy z drukarką etykiet i wagą

Model rozszerzony z drukarką etykiet, wagą, automatycznym podajnikiem i zaklejaczem

Waga – niewielka zintegrowana waga 5 kg dokładnie waży każdy list, automatycznie oblicza wysokość opłaty
pocztowej i odpowiednio ustawia frankownicę.
Drukarka etykiet – niezbędna w przypadku grubych listów praz niewielkich paczek. Wystarczy wybrać ilość
potrzebnych etykiet a ultimail wydrukuje i poda samoprzylepną etykietę z opłatą pocztową.
Zaklejacz – półautomatyczny zaklejacz ułatwia kopertowanie oraz zwilŜa i zamyka skrzydełko koperty.
Podajnik – automatyczny podajnik oddziela i zakleja koperty o takim samym rozmiarze.
Interfejs opcjonalny – dodatkowy interfejs pozwala na podłączenie ultimail do zewnętrznej wagi lub komputera.
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FRANKOWNICE
OPTIMAIL
Frankowanie nigdy nie było prostsze
OPTIMAIL jest najprostszym rozwiązaniem w ofercie firmy Francotyp - Postalia. Zastosowanie druku termicznego umożliwia
równomierne, szybkie i ciche stemplowanie.
W każdej chwili istnieje możliwość użycia jednego z sześciu różnych wzorów matryc reklamowych. Dodatkowymi zaletami są
m.in.: łatwo wymienialna kaseta z taśmami, nowoczesny i estetyczny wygląd oraz niewielkie rozmiary pozwalające na
umieszczenie frankownicy na biurku.
Automatycznie wyświetlana data, podłączony licznik kontrolny, dziewięć stanowisk kosztowych i sygnalizacja kończącego się
kredytu to główne zalety systemu frankownicy potwierdzone przez jego dotychczasowych użytkowników.
Istnieje możliwość zastosowania elektronicznej wagi pocztowej, która pozwala automatycznie ustalić właściwą wartość
ofrankowania. Następnie jest przesyłana bezpośrednio do frankownicy OPTIMAIL razem z informacją o rodzaju przesyłki.

Charakterystyka:
- matryca miejska i opłat
- sześć klisz reklamowych
- automatyczne ustawianie daty
- zegar czasu rzeczywistego
- dziewięć stanowisk kosztowych
- przesunięcie pozycji nadruku do 99 mm
- elektroniczne kody serwisowe i błędów
- automatyczny wydruk stanowisk
kosztowych i rejestru (opcja)
- opcja stemplowania poczty przychodzącej
- ostrzeżenie o przekroczeniu limitu kwoty
- plombowany licznik opłaty pocztowej
- zabezpieczenie przed dostępem
niepowołanych osób
- posiada licznik sumarycznej wartości
ofrankowanej korespondencji
- możliwość bezpiecznego podłączenia do wagi pocztowej z której wartość opłaty pocztowej jest automatycznie przesyłana do licznika frankownicy
bez konieczności ustawiania jej z klawiatury
- frankuje wszystkie rodzaje kopert (przy grubości powyżej 6mm - używamy etykiety)
- możliwość zaprogramowania w pamięci frankownicy do 9 różnych klisz reklamowych
- do 8 kategorii przesyłek np. "POLECONY", "PRIORYTET", można zaprogramować w pamięci urządzenia i użyć w każdej chwili bez konieczności
dodatkowego stemplowania listów
- teleporto - opcja ustawiania kredytu przez telefon
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