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T OT
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VOLLEDIG DIGITAAL
DUS GEEN ANALOGE LIJN MEER NODIG

KO R T I N G
OP
P O RT O !

mini
HET BESTE VAN DE
FRANKEERSPECIALIST
De POSTBASE Mini is een digitale
igitale frankeermachine
die u eenvoudig kunt opladen via het internet.
U heeft geen analoge lijn meer nodig.

TOT

12%
KORTING OP
PORTO!

POSTBASE Mini
Onmisbaar voor alle bedrijven en organisaties die
zakelijke post verzenden.
Gemaakt voor kleine postvolumes. Tot 30 brieven
per dag is de POSTBASE Mini de beste keuze. U heeft
geen postzegels meer nodig en frankeert tegen het
kortingstarief van PostNL.
Door de geïntegreerde weegschaal weet u zeker dat
u altijd voor het juiste tarief frankeert.
Met de verschillende kostenplaatsen, reclamestempels en korte tekstberichten kunt u veel meer
doen met het verzenden van uw waardevolle post.

SLECHTS ÉÉN KNOP.
Super eenvoudig.
eenvoudig
g. Alleen aan zetten
zette en
verder laat de P
OSTBASE Mini zich met het
POSTBASE
grote touchscree
en intuitief bedien
touchscreen
bedienen .

MODERNE VORMGEVING
Met de compacte moderne vormgeving
past de POSTBASE Mini goed in de kantooromgeving en in recepties en balies.

BEDIENING VIA PC, LAPTOP OF TABLET

€0,77

De POSTBASE-Mini wordt geleverd met de unieke FP
NAVIGATOR software. Hiermee bedient u de frankeermachine extra comfortabel via via PC, laptop of tablet.
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RECLAME & COMMUNICEREN
Indien gewenst kunt u naast de frankeeradruk uw logo of
een kort tekstbericht afdrukken. Gebruik uw envelop voor
extra reclame en communicatie.

OP DE GRAM NAUWKEURIG WEGEN
De geïntegreerde 2 kg weegschaal zorgt ervoor dat
de POSTBASE Mini exact het juiste portobedrag kiest
voor brieven of pakketten. Zo betaalt u nooit teveel.

PLUG & PLAY
Alle benodigde aansluitingen zijn
aanwezig. Twee usb-poorten voor het
aansluiten van een tablet of laptop en
een Ethernet/LAN aansluiting.

GEBRUIKSAANWIJZING?
INGEBOUWD!
Ook bij „onderhoud“ als het wisselen van
de frankeerinkt toont het display precies
welke handelingen moeten worden verricht. U weet altijd wat u moet doen.

INTUITIEVE BEDIENING
Volg eenvoudig de aanwijzingen op het
kleurrijke touchscreen. Maak uw productkeuze, weeg uw poststuk en de benodigde
porto verschijnt in het beeldscherm.

FRANKEERMACHINE

mini
TECHNISCHE GEGEVENS
Hardware

PostBase Mini

Doorvoerdikte

6 mm

Snelheid (brieven per minuut)

max 18

Geïntegreerde weegschaal

2 kg

Reactiesnelheid weegschaal

1 sec

Bedieningsscherm: kleuren touchscreen

3,5"

Toegangsbeveiliging

EENVOUDIG
De nieuwe PostBase-Software denkt met u mee. Daarmee
wordt frankeren net zo eenvoudig als telefoneren. U heeft
geen voorkennis nodig en hoeft geen gebruiksaanwijzing te
bestuderen. Werkelijk iedereen kan de POSTBASE Mini bedienen. Eenvoudig inschakelen en intuitief met het touchscreen
door het menu gaan. Post-soort selecteren, Brief invoeren,
klaar!

PIN

Software
Connectiviteit

Internet

NavigatorBasic (PC-bedieningsssoftware)

ja

Kostenplaatsen

5

Geheugenruimte voor reclamestempels

FLUISTER-STIL
Psst! Dankzij nieuwe technologie werkt de POSTBASE Mini zo
stil, dat hij werkelijk niemand stoort. Het is de stilste machine
in zijn klasse en daarmee past hij in ieder kantoor.

3

Korte tekstberichten

ja

Technische wijzigingen voorbehouden.

SERVICECONCEPT NAAR KEUZE
Omschrijving

Basic

Extra

Premium

Installatie nieuwe machine

door klant

door klant

door technicus FP

Service op basis van

Pick-up

Pick-up

On-Site

Responstijd

96 uur

48 uur

48 uur

Technische onderdelen

inclusief

inclusief

inclusief

Slijtage onderdelen

nee

inclusief

inclusief

Inzet bruikleenmachine bij storing

nee

nee

inclusief

Software bij wijziging posttarieven

1x per jaar

1x per jaar

onbeperkt

Connectie met TeleDataCenter

inclusief

inclusief

inclusief

Helpdesk

ja

ja

ja
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