ELK FRANKEERSYSTEEM IS UNIEK
De enige echte
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Kies zelf
uw opties
en uw kleur.
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MEER DAN EEN
FRANKEERMACHINE

45
De PostBase is meer dan een frankeermachine.
Het modulaire frankeerconcept sluit optimaal
aan bij de dynamiek van moderne postverzending.
In zijn meest eenvoudige vorm is het PostBase
frankeersysteem al zeer compleet. Tal van
extra functies kunnen later eenvoudig worden
toegevoegd. Een hogere snelheid bijvoorbeeld, of een groter weegbereik. Het PostBase
frankeersysteem is net zo flexibel als uw
organisatie.
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SCHAAL MEE MET UW WENSEN

Geïntegreerde
labeldispenserr
Verbinding via LAN
of WIFI

Au
utomatische
do
oorvoer- en
sluitunit

Snel wegen en direct frankeren
van brieven en etik
ketten.
Bijzonder praktisch bij dagpost:
differentieel wegen
n

Kleurren
touch
hscreen
n

Versstelbarre
enveloppe
entoevoer
Compacte
opvangbak

Het PostBase frankeersysteem is uitermate eenvoudig te bedienen.
Dit valt al op bij het aanzetten: er is maar één knop en deze
wordt alleen gebruikt om de machine aan en uit te zetten.
De bediening is intuitief. Een 4,3 inch groot kleuren touchscreen toont steeds de gewenste acties en keuze mogelijkheden. Hierdoor is het PostBase frankeersysteem eenvoudig en
door iedereen te bedienen.
Met dit easy-to-use concept onderscheidt het PostBase
frankeersysteem zich van andere machines in zijn klasse.
Het lage geluidsniveau is ook onderscheidend. Met een nieuw
fluisterstil doorvoersysteem bevordert de PostBase frankeermachine een prettige en rustige werkomgeving.

DE POSTBASE
PAST PERFECT
IN ELKE OMGEVING

Het modulaire concept geeft u de mogelijkheid precies het
PostBase frankeersysteem samen te stellen dat bij uw organisatie
past. U kiest alleen de opties die u wilt gebruiken. Als uw organisatie groeit en er meer functies nodig zijn, dan kunt u die
later eenvoudig aan uw PostBase frankeersysteem toevoegen.
Een doorvoer- en sluitunit klikt u bijvoorbeeld eenvoudig aan
de basismachine vast. Of bijvoorbeeld een uitbreiding van het
aantal kostenplaatsen voor een heldere registratie van uw
portokosten. Dankzij dit concept is het PostBase frankeersysteem geschikt voor zowel de kleine als de grote postverzender.

UNIEK:
NAVIGATOR SOFTWARE & DISCOVER FP PORTAL
NAVIGATOR BASIC
BEDIEN DE POSTBASE
GEMAKKELIJK VIA UW PC

NAVIGATOR PLUS+
KRIJG INZICHT MET MODERNE
RAPPORTAGE TOOLS

Dit software pakket maakt het PostBase
frankeersysteem uniek. Het zorgt voor een
nog comfortabeler bediening van de
PostBase via een PC. Stempels wisselen,
tekstberichten toevoegen, instellingen
veranderen, inktniveau controleren...
Gewoon vanachter de computer.

Deze uitbreiding van de Navigator software is een
kostenmanagementtool om eenvoudig inzicht te
krijgen in verbuiksdata, zoals tellerstanden en
portoverbruik per kostenplaats. U kunt verschillende professionele rapportage's samenstellen,
waarmee u een volledig inzicht krijgt in uw
portokosten.

DISCOVER FP PORTAL
EEN ONLINE OVERZICHT VAN UW MACHINE EN UW ACCOUNT
D Discover FP portal is een online omgeving, waar u inzage heeft in uw machine,
De
o
orders, facturen en contract. U heeft overzicht over de huidige status van uw machine,
rresterend inkt percentage, frankeersaldo, machinedetails en specificaties.
O
Ook hoeft u niet meer te zoeken naar uw documenten. Discover FP geeft u de
m
mogelijkheid deze direct te downloaden.

DE POSTBASE
Dit is de PostBase in zijn basis. De frankeermachine heeft een geïntegreerde
weegschaal, kleuren touchscreen en een compacte opvangbak. De PostBase
past perfect in elke omgeving. Deze PostBase is al zeer compleet,
maar kan met vele opties worden uitgebreid.

DOORVOER- EN SLUITUNIT
U kunt de basis PostBase vanaf de snelheid 45 uitbreiden met een

doorvoer-en sluitunit. Deze klikt u eenvoudig aan de basismachine. Nu kunt u een stapel brieven van gelijk gewicht automatisch doorvoeren, sluiten en frankeren. Zo zijn uw brieven snel klaar
om verstuurd te worden.

DYNAMISCH WEGEN
U heeft vanaf de snelheid 85 ook de optie om voor
een dynamische weegschaal met actieve
doorvoer en sluitunit te kiezen.
Hiermee kunt u een stapel brieven van
verschillend gewicht automatisch
doorvoeren, sluiten en frankeren.
De brieven worden 'on the fly' gesloten,
gewogen en correct gefrankeerd.
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One button only.

Optimaal gebruikersgemak.

Quick-Check.

Geen ingewikkelde knoppen meer. Eenvoudig

Kantel het kleuren touchscreen voor een optimale

Alle informatie wordt real-time op het grote

aanzetten en daarna laat de PostBase zich met

kijkhoek.

display getoond. Snel en efficient informeert de

het 4,3 inch grote Touchscreen intuitief bedie-

PostBase u over de status van de machine, zoals

nen.

bijvoorbeeld hoeveelheid beschikbare inkt.

Alleseter.

Ssssst.

Plug & play.

Of u nu dunne, dikke of afwijkende poststukken

Een unieke borstelband zorgt niet alleen voor

De vele aansluitmogelijkheden bieden u veel vrijheid.

verwerkt. Voor de PostBase is het geen probleem

een perfecte doorvoer, maar ook voor een

Twee USB- en een Ethernet/LAN aansluiting zijn

dankzij een trefzekere verwerking van post tot 10

fluisterstil systeem. De PostBase is hierdoor

standaard.

mm dikte. Voor dikkere zendingen gebruikt u een-

welkom op iedere werkplek.

voudig een etiket uit de labeldispenser.
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Maak zelf stempels en SMS tekst.

Vraag? De PostBase antwoordt!

Hoog veiligheidsniveau.

Maak en print eigen reclamestempels of teksten en

Bij servicehandelingen als het wisselen van inkt-

De veiligheidsmodule (PSD) bewaart al uw teller-

val op bij uw relaties. Voorzie uw brief van één of

cartridges volgt u eenvoudig de aanwijzingen en de

standen zo veilig als een kluis. En wordt de machi-

twee reclamestempels, of mix reclamestempels en

afbeeldingen op het scherm. Helder, snel en zeer

ne ooit vervangen, dan verwisselt u eenvoudig de

korte tekstberichten. Uw poststuk krijgt hiermee een

eenvoudig.

PSD en lopen uw tellerstanden netjes door.

hoge attentiewaarde.

AAN U DE KEUZE
Bij FP hoeft u niet te kiezen uit verschillende modellen met net te veel of net te weinig mogelijkheden.
Met het PostBase frankeersysteem van FP selecteert u precies de mogelijkheden die passen bij uw organisatie.
Van gedachten veranderen mag altijd. Verandert uw organisatie en heeft u behoefte aan meer opties?
De PostBase verandert soepel met u mee. Met de PostBase betaalt u niet voor opties die u niet gebruikt, terwijl u

Kies zelf uw opties
en uw kleur.

wel alle opties voor de toekomst open houdt.

Hardware
Kleur (naar keuze)

zwart

Snelheid (frankeringen/minuut)

5 30

Geintegreerde weegschaal

5 inclusief

Weegbereik

5 3 kg

blauw

rood

goud

45 (optie)

65 (optie)

85 (optie)

5 kg (optie)

7 kg (optie)

Differentieel wegen

optie

Automatische doorvoer- en sluitunit

optie (bij 45/65/85)

Dynamisch wegen

optie (bij 85)

Geïntegreerd kleuren touchscreen

5 inclusief

Doorvoerdikte

5 10 mm

Labeldispenser voor etiketten

5 geïntegreerd

Opvangbak voor gefrankeerde post

5 inclusief

Handmatige brievensluiter

zilver

optie

Software
Contact met het FP TeleDataCenter

5 inclusief

Discover FP Portal

5 inclusief

Verbinden via

5 LAN

Navigator Software

5 Basic (bediening via PC)

Porto tabel

5 inclusief

Kostenplaatsen

5 10

PostNL stempel

5 inclusief

Geheugenplaatsen voor reclamestempels
Geheugenplaatsen voor SMS teksten

WIFI (optie)
plus+ (optie, voor kostenmanagement)

20 (optie)

50 (optie)

5 12

20 (optie)

30 (optie)

58

10 (optie)

12 (optie)

100 (optie)

250 (optie)

Aanschaf & Service
Aanschaf (naar keuze)

Huur

Service concept (naar keuze)

Standaard

Koop
Extra

Premium

Wijzigingen voorbehouden.
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