
Entregas de Pacotes e Encomendas

Sistemas de postagem

Sistema de Postagem digital
Produtividade, praticidade e eficiência em 
suas correspondências

Agilize o processamento de suas 
correspondências e aumente a 
produtividade de sua empresa



A Série Connect+ 1000/3000™ é o 
primeiro sistema de franqueamento 
a ser criado com arquitetura e 
aplicativos para a Internet, e também 
é o primeiro sistema capaz de 
imprimir mensagens direcionadas 
de marketing ou de vendas na parte 
frontal do seu envelope.

Principais benefícios:

• Equipamentos testados e 
  homologados pelos Correios;
• Eliminam o uso de selos e carimbos  
  com data;
• Automatizam a operação e reduzem  
  custos operacionais;
• Facilitam a gestão das    
  correspondências;
• Proporcionam segurança e controle;
• Aumentam a produtividade no envio  
  de correspondências;
• Fáceis de usar.

Postage By PhoneTM

Postage By PhoneTM (Central de Carga 
Remota) é uma Central de Controle 
de alta tecnologia, homologada pelos 
Correios, que proporciona aos usuários 
de franqueadoras comodidade e 
facilidade na operação diária de seu 
equipamento.

Seu sistema de gerenciamento 
armazena com total segurança as 
informações de saldo financeiro atual, 
remanescente, valores utilizados no 
período e permite a realização de 
cargas para adição de valores, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana.

Estampa – Selo Digital

• Em conformidade com a 
  Nova Regulamentação Postal;
• Controle e segurança da postagem;
• Validação das estampas;
• Serviços Especiais.

AR - Aviso de Recebimento
MP - Mão Própria
DH - Depois da Hora



Série DM: O Sistema de postagem 
(DM300 e DM400) permite a 
impressão da estampa postal nas 
correspondências de forma simples 
e profissional. 

• Processamento Eficiente:   
  alimentação automática e impressão  
  de dados de postagem em até 95  
  cartas por minuto;
• Alimentação Flexível: aceita materiais  
  com até 8,3 mm de espessura;
• O ‘Selo Digital’ impresso atende a  
  todas as regulamentações postais  
  brasileiras;
• Autodatação: imprime      
  automaticamente a data atual na  
  correspondência. Permite também  
  a datação de correspondências  
  recebidas;

• Versatilidade: efetua o   
  fechamento de envelope  
  pré-gomado;
• Etiquetas: uso para a   
  postagem de pacotes e  
  objetos;
• Conexão: utiliza linha   
  telefônica para realização  
  de cargas, acesso à   
  internet para download  
  de tarifas e atualização de  
  software;
• Teclado QWERTY: maior  
  comodidade de uso;
• Contabilização de Custos:  
  50 contas (expansíveis até  
  300);
• Relatórios: podem ser   
  impressos ou exportados.



DM300

Característica

Dimensões Físicas:

Comprimento     48,26 cm

Profundidade     44,45 cm

Altura     31,24 cm

Peso     9,4 kg

Contas (Centros de Custo)     50

Alimentação     100-240Vac, 50/60Hz; 
    0,65-3A

Característica

Dimensões do Material:

Mínima     89 x 127 mm

Máxima     330 x 381 mm

Espessura de envelope     0,2 a 8,3 mm

Pala do envelope para colar     22 a 72 mm

Fita:

Alimentação     Semiautomática

Capacidade     até 50 tiras de fita

Conecta-se por linha telefônica padrão

Capacidade Mensal     até 20 mil estampas



Característica

Dimensões Físicas:

Comprimento     83,8 cm

Profundidade     44,45 cm

Altura     31,24 cm

Peso     13,15 kg

Contas (Centros de Custo)     50 (expansíveis até 300)

Alimentação     100-240Vac, 50/60Hz;    
    0,65-3A

DM400

Característica

Dimensões do Material:

Mínima     76 x 105 mm

Máxima     295 x 381 mm

Espessura de envelope     0,2 a 8 mm

Pala do envelope para colar     22 a 72 mm

Fita:

Alimentação     Automática

Capacidade     até 50 tiras de fita

Conecta-se por linha telefônica padrão

Capacidade Mensal     até 40 mil estampas



• De fácil operação, a série   
  Connect+™ é ideal para o   
  franqueamento de objetos de alta  
  produção. 
• Rápida e eficiente, a linha   
  Connect+™ tem interface gráfica  
  intuitiva através de seu monitor  
  colorido sensível ao toque de 10,2”. 
• Possui acesso exclusivo e rápido  
  a seus aplicativos de impressão e  
  franqueamento e permite que você  
  programe uma quantidade ilimitada  
  de tarefas.

Característica

Cor da Impressão     Azul postal, Preto na área promocional

Medidas do Sistema     125 cm (L) 71 cm (P) 66 cm (A) padrão

Peso     49,89 kg Modelo Padrão

Qualidade de Impressão     1200 dpi

Velocidade de Processamento     Até 160 OPM (objetos/minuto)

Monitor Colorido Sensível ao toque     10.2” padrão (WSGA)

Tamanho da Mídia (Min e Max)     89 x 127 mm a 330 x 356 mm

Profundidade da Aba do Envelope     Mínimo 25,4 mm a Máximo 76,2 mcm

Espessura Máxima do Envelope (Fechamento)     15,9 mm

Requisitos elétricos     Bivolt

Capacidade Mensal     até 60 mil estampas

A Connect+™ 1000  imprime suas 
estampas e inscrições postais e 
mensagens na parte frontal, de forma 
integrada, com uma impressora 
de alta velocidade com 1200dpi, 
monocromática.

Connect+ 1000

Conheça a série 
Connect +



Connect+ 3000

Característica

Medidas do Sistema     184 cm (L) 71 cm (P) 66 cm (A)

Peso     74,84 kg Modelo Padrão

Qualidade de Impressão     1200 dpi

Velocidade de Processamento     260 OPM (Objetos/Minuto)

Monitor Colorido Sensível ao toque     10.2” padrão (WSGA)

Tamanho da Mídia (Min e Max)     89 x 127 mm a 381 x 381 mm

Profundidade da Aba do Envelope     Mínimo 25,4 mm a Máximo 98 mm

Espessura Máxima do Envelope (Fechamento)     19 mm

Requisitos elétricos     Bivolt

Capacidade Mensal     até 90 mil estampas

A Connect+™ 3000 imprime suas 
estampas e inscrições postais e 
mensagens na parte frontal, de forma 
integrada, com uma impressora 
de alta velocidade com 1200dpi, 
monocromática e possui módulo de 
cor opcional.




