
Dynamische bedrijven vertrouwen op intelligente productiviteitstools die 

meer doen dan alleen post verwerken.

Met hun nieuwste technologie en online services onder uw controle, 

kunt u er zeker van zijn dat u de beste oplossing heeft voor uw hoge 

postkamervereisten. De gebruiksvriendelijke, bijzonder krachtige intimus 

MS-550 met zijn fluisterstille werking werkt snel en efficiënt. U zult het 

gestroomlijnde en ergonomische ontwerp dat comfortabel past in uw 

kantooromgeving en de kleinste ecologische voetafdruk in zijn categorie 

enorm waarderen. 

De intimus MS-550 
tilt mailverwerking 

naar een nieuw 
intelligentieniveau 

en levert 
topproductiviteit. 

  Snel en nauwkeurig wegen en  
    frankeren

  Exacte verzendkosten 

    Professioneel imago

intimus ms-550 
FRANKEERMACHINE

Intelligent, krachtig, modulair 
postsysteem 

www.intimus.com



Maatsensor met dynamische weegschaal 

categoriseert de post automatisch op basis van 
vorm en gewicht en frankeert ze vervolgens 
nauwkeurig met snelheden tot 90 brieven per 
minuut. 

Differentieel wegen

berekent en frankeert de exacte 
frankering voor elke zending 

die van het weegplatform wordt 
gehaald. 

Nieuw kleurentouchscreen 

dankzij zijn hoge 
gebruiksvriendelijkheid zorgt 

het voor eenvoudige navigatie, 
minimale toetsaanslagen en 

verhoogt het de efficiëntie door 
snelle selectie. 

Breed invoergebied 

verwerkt ook grote enveloppen in 
staand en liggend formaat. 

Automatische postaanvoer  

past zich aan de grootte en 
dikte van de poststukken aan. 
Zelfinstellende rollen voorkomen 
papierstoringen of drukfouten. 

Het frankeren van uw post ging nog nooit zo snel

Verminder de verwerkingstijd van post drastisch en vereenvoudig processen met de dynamische weegschaal 
SpeedWeigh. Met de differentiële weegfunctie en Smart Start-technologie plaatst u eenvoudig een stapel post 
op het platform en verwijdert u de poststukken één voor één, waarna automatisch een frankeeretiket wordt 
uitgegeven. 

Bediening met volledig kleurentouchscreen 

Het kleurentouchscreen minimaliseert toetsaanslagen en kan, met zijn gemakkelijk af te lezen overzicht, 
zelfs door onervaren gebruikers onmiddellijk worden beheerst. Met een groot aantal intelligente functies en 
gebruiksvriendelijke menuprompts voor de uitgebreide functies van de intimus MS-550, worden fouten vermeden. 

Plaats alles er gewoon bovenop - de intimus MS-550 sorteert en sluit uw post 

Er is geen handmatige sortering van de post op formaat, dikte of gewicht. Plaats eenvoudig uw enveloppen van 
verschillende formaten en diktes in de mixed mail feeder en druk op start. intimus MS-550 kan tot 155 brieven per 
minuut verwerken en automatisch sluiten en voldoet daarmee aan de hoogste eisen. 

Online management: monitoren, tracking en controle 

Online services geven u meer controle over uw postsysteem en verzendkosten. intimus MS-550 is verbonden 
met internet om u te helpen uw post efficiënter te verwerken. 

 § U krijgt extra ondersteuning via diagnose op afstand.

 § U komt nooit zonder inkt te zitten met e-mailwaarschuwingen wanneer de inkt bijna op is.

 § Geniet van het probleemloos automatisch downloaden van wijzigingen in de posttarieven, waarbij u ervoor 
zorgt dat u de nieuwste posttarieven gebruikt. 

Mail boekhoudoplossingen om alles onder controle te houden

intimus FUSION biedt gedetailleerde rapporten voor het volgen, analyseren, toewijzen, anticiperen en 
consolideren van uw postverwerking per tarief, kostenplaats, tijdsperiode en andere criteria, zelfs op afstand. 
U kunt voor elke kostenplaats budgetten aanmaken en vervolgens de kosten monitoren met automatische 
notificaties of limieten om budgetoverschrijdingen te beheersen. 

www.intimus.com



www.intimus.com

SPECIFICATIES

Verwerkingssnelheid

met dynamische weegschaal

155 lpm

90 lpm

Kleuren aanraakscherm Ja 

Minimum enveloppeafmeting 89 x 127 mm

Maximum enveloppeafmeting 254 x 330 mm

Maximale doorvoerdikte 16 mm

Enveloppe doorvoerrichting Liggend of staand

Externe Weegschaal 3 Kg

Automatische frankeerstroken dispenser Ja

Afdruktaakgeheugens 9

Reclameslogans
10 Publiciteitstempels  

10 Tekst berichten

Connectiviteit LAN Standaard

PIN-beveiliging Ja

Datumstempel inkomende post Ja

Kleefsysteem met regelbare bevochtiging Ja

Kostenafdelingen 70

Dimensions (LxDxH) 1219 x 457 x 330 mm 

Dimensions (LxDxH) met dynamische weegschaal 1657 x 457 x 330 mm 

ONLINE DIENSTEN

Automatische download van posttarieven Ja

E-Mail-melding bij laag inktniveau Ja

Diagnose op afstand Ja

Download van publiciteitstempels Ja

Updates & Upgrades Ja

 OPTIES

Dynamische weegschaal tot 1 Kg Ja

Differentieel wegen Ja

Barcodescanner  Ja

Uitbreiding kostenafdelingen Tot max. 500

intimus FUSION Ja

USB-Opslag Ja

Port betaald stempels Tot 5

Externe weegschaal 5 / 10 / 35 Kg


