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INNOVATIV
 FRANKERINGSTEKNOLOGI
UTVECKLAD I TYSKLAND

AUTOMATISK FÖRSLUTARE
OCH MATARE

INTEGRERAD 
ETIKETTMATARE

BLIXTSNABB VÄGNING OCH 
DIREKTFRANKERING PÅ KUVERT
ELLER ETIKETTER

KOMPAKT 
BREVFÅNGARE

Med hjälp av PostBase och dess online-gränssnitt levererar 
FP innovativa frankeringsmaskiner i kombination med digi-
tala tjänster för en modern postkommunikation.

Så fort du sätter igång din PostBase kommer du att bli över-
raskad av att det är den enda knapp du behöver trycka på till 
dess att du stänger av systemet igen, tack vare en-knapps 
teknologin. PostBase utför den inledande installationen på 
egen hand. Vi har utvecklat ett system för enkel använd-
ning. 

En färgpekskärm med en 4,3-tums display tar dig alltid till 
den funktion du vill ha.

Enkel för förstagångsanvändaren och även för den avance-
rade användaren. 

Tillsammans med dess lättanvända design och den lägsta 
driftljudnivån i sin klass, bidrar PostBase till en tyst arbets-
miljö och främjar produktivitet och reducerar stress. 

Det omdesignade transportbandet erbjuder snabb, mjuk 
matning för brev och paket upp till 10 mm tjocka.

VINNARE AV
REDDOT DESIGN AWARD GODKÄND AV



Qi3
Qi5

Qi7 Qi9

FRÅN UPPSTART TILL
ETABLERAT STORFÖRETAG

Dynamiken i ditt företag definierar prestandanivån du 
behöver på dina kontorssystem. Den modulära designen 
som PostBase ger dig en utmärkt start – med ett fantastisk 
pris-för-prestanda förhållande.

Om dina behov förändras, till exempel genom att du får en 
större variation på din post eller fler avdelningar, kan du 
enkelt utöka dessa funktioner genom en enkel 
mjukvarunedladdning.

Tillval som förslutare och/eller automatisk matare ökar 
effektiviteten för din utgående post och är smidigt att lägga 
till på din befintliga utrustning.

PostBase  är enkelt sagt en frankeringsmaskin som växer 
med ditt företag och kan anpassas efter att dina behov 
förändras.

NAVIGATORN,
VÄGEN TILL ENKEL SYSTEMANVÄNDNING

OCH MODERN DATAHANTERING

Navigator Basic Navigator Plus

En perfekt, innovativ mjukvarulösning 
för en ännu bekvämare användning 
av din PostBase från din PC eller en 
separat 22-tums pekskärm (tillval).

Det professionella kostnadshanteringsverk-
tyget för enkel och säker lagring av använ-
dardata, hantering och analys av konton 
samt framtagning av rapporter för specifika 
tidsintervall. Enkel kontroll över funktioner 
gör Navigator Plus till ett ultimalt 
kompliment till din PostBase.



PostBase

EN KNAPP

MATNINGEN - EN MJUK VISKNING

Knappsatser är gårdagen. PostBase har 
en intuitiv användning som utgår från 
en 4,3-tums pekskärm som du enkelt 
kan justera för att passa omgivnings 
belysning.

Perfekt frankering även för tjocka och 
ojämnt fyllda kuvert?
Inga problem. 

Vår patenterade transportbandsteknik 
garanterar att din post (upp till 10 mm 
tjocka) glider igenom enkelt, smidigt och 
lika tyst som en viskning.

PLUG & PLAY

Hur du än vill konfigurera ditt system så 
finns alla uppkopplingsportar där: två 
USB-portar och en Ethernet/LAN-porto. 

MER ÄN ETT FRANKERINGSSYSTEM

Du är i konstant kontakt med dina kunder. Du skriver brev, 
skickar erbjudanden, orderbekräftelser, avtal och fakturor. För 
att inte tala om den nödvändiga korrespondensen med admi-
nistrativa agenturer och myndigheter.

Med det nya frankeringssystemet PostBase har du friheten att 
välja hur du vill kommunicera! Den nyutvecklade PostBase är 
inte bara markandsledande inom frankeringsteknik, utan även 
en posthanteringsterminal för alla möjligheter inom modern 
posthantering.

SMART &
ENKEL HANTERING

Sofistikerad elegans eller en iögonfallande motpart?
Valet är ditt. 

PostBase flerfärgade produktlinje ger dig möjlighet att anpassa 
din maskins utseende så att den får en färg som passar in på 
ditt företag och din företagsmiljö. 

Förutom den nattsvarta basfärgen så har ni möjlighet att välja 
fyra andra premium-färger: Blå, Röd, Silver och Guld. Allt för 
att ni ska få en maskin ni är stolta att visa upp!

Anpassa utseendet på din PostBase



PostBase
TEKNISK SPECIFIKATION

Modell PostBase Qi3 PostBase Qi5 PostBase Qi7 PostBase Qi9

Brevtjocklek 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Etikettmatare Ja Ja Ja Ja

Brevfångare Ja Ja Ja Ja

Manuell förslutare Tillval Tillval Tillval Tillval

Automatisk matare Nej Tillval Ja Ja

Hastighet 30 brev / min 45 brev / min 65 brev / min 85 brev / min

Integrerad våg 3 kg (5 kg) 3 kg (5 eller 7 kg) 3 kg (5 eller 7 kg) 3 kg (5 eller 7 kg)

Differentiell vägning Tillval Tillval Tillval Tillval

Navigator Basic Ja Ja Ja Ja

Navigator Plus Tillval Tillval Tillval Tillval

Uppkopplingstyp LAN LAN LAN LAN

Snabbval 10 st 10 st 10 st 10 st

Reklamklisché 12 20 30 30

Kostnadsställen 50 50 50 50

SMS-texter 8 10 12 12


