
Entrega de Pacotes e Encomendas

Insersoras

Sistema de Inserção Mailstream EvolutionTM

Conecte-se a mais clientes.

Garanta mais flexibilidade, 
produtividade e crescimento 
para seu negócio



Para muitas salas de expedição, o 
desafio é ter flexibilidade para lidar com 
quaisquer tipos de correspondências, 
que vão desde entradas fornecidas 
(folhas soltas, formulários contínuos, 
diferentes tipos de códigos de barras 
etc) até tipos de saída final, como 
envelopes grandes. Além disso, no 
contexto atual, no qual se deve 
alcançar a produtividade, fazendo 
mais com menos, serão bem-vindas 
todas as táticas que ajudem a reduzir 
custos, respeitando os SLAS, qualidade 
e a demanda de clientes internos e 
externos. Dessa forma, os mailers de 
produção podem encontrar o equilíbrio 
entre custo-benefício, atendendo às 
necessidades de hoje e otimizando 
o futuro de crescimento para a sua 
empresa. Para conquistar flexibilidade, 
produtividade, crescimento e muito 
mais, conte com o sistema de inserção 
Mailstream EvolutionTM da Pitney Bowes. 
Considerada a próxima geração da 
Insersora FPSTM, que possui grande 
vendagem em todo o mundo, com mais 
de 1.500 instalações nos últimos 5 anos, 
a Mailstream EvolutionTM oferece um 
desempenho consistente, simplicidade 
de uso e integridade nas operações.

A Evolução 
no fluxo da sua 
correspondência

Inteligência Embutida
A Mailstream EvolutionTM é construída 
com nossa tecnologia insersora 
Direct Connect, proporcionando 
melhor controle e integridade com 
praticamente qualquer tecnologia 
de código existente. Capacidades 
de relatórios de acesso direto 
também estão incluídas nas provas 
de processamento, juntamente com 
relatórios de produtividade oportunos e 
abrangentes.
 
Simplifique o trabalho
Acelere sua capacidade de lidar com 
vários tipos de trabalho com câmeras 
Linescan que leem todos os símbolos 
em qualquer lugar no documento 
de entrada, juntamente com várias 
opções de manuseio de material que 
podem girar, lançar ou transformar 
o seu agrupamento para melhorar a 
eficiência de sua operação. 

Processo DL até envelopes C4
Agora você pode processar todas 
as suas correspondências de DL até 
tamanhos de envelope C4 em um 
único sistema. 

Maior produtividade
Se você tem contagens altas ou 
baixas de folhas soltas ou aplicações 
contínuas, podemos ajudá-lo a 
projetar um sistema que atenda às 
suas necessidades de negócios, com a 
maior produtividade possível.
 

Plataforma para o crescimento
Atualizações simples podem ajudá-lo a 
manter o ritmo das suas necessidades 
de negócio, incluindo velocidade mais 
elevada, capacidade para grandes 
envelopes, troca acelerada de 
trabalho, reconciliação de trabalho, 
folhas soltas, processamento de 
aplicação contínua e opções de 
finalização de envelope.
 
Resultados confiáveis em todos os 
turnos
Projetada para operação consistente 
de alto desempenho, a Mailstream 
Evolution controla, detecta, corrige, 
desacelera e/ou acelera materiais 
de espessura variável para atingir o 
melhor rendimento possível. Esse 
excelente manuseio de papel ajuda 
a aumentar o tempo de atividade 
e pode estender substancialmente 
os intervalos entre as manutenções 
preventivas programadas 
regularmente.



Componente Solução Pitney Bowes

Chassis de Inserção                                                                     Sistema de inserção Mailstream EvolutionTM 
9-12-14k

Processa envelopes DL a C4 com velocidade 
de até 14k por hora.

Tecnologia de 
controle de inserção Tela de conexão direta Controle e monitoramento do objeto postal 

com alta integridade.

Escolha de Entradas                                                                             Entradas de produtividade integradas avançadas (API) ou Entradas de Alta 
Produtividade (HPI)

Suporte de folhas soltas ou aplicações contínuas durante o processamento de 
até 7 páginas de 3 dobras ou 10 páginas de meia dobra e agrupamentos (80g/
m2 de papel).

Alimentadores 
de inserção 

 Combinação de alimentadores de 
inserção de atrito e rotativo

Introduza Cds, itens dobrados em Z, folhetos rígidos, insersores principais em 
aberto, cartões de plástico, painel brilhante, folhetos individuais costurados ou 
colados, vários cupons, folha de cromato, papel manteiga e muito mais.

Empilhador de saída Cinto empilhador transportador Integrado, empilhamento consistente de envelope para tamanho DL a C4.

Relatórios Relatórios de produtividade de acesso direto P/l com rastreamento de tempo 
ocioso

Gerencie os recursos, reduza o tempo de inatividade da Insersora e elabore 
relatórios sobre métricas de produtividade.

Interface de usuário Interface gráfica de usuário de cima para baixo Ajuda os operadores a identificar e remediar rapidamente as paralisações.

Processamento de 
envelope DL até C4

Capacidade de processamento A4 
sem módulo de mudança

Processo de até 80 agrupamentos de páginas (80g/m2 de papel). Gire 
orientação, de retrato para paisagem para uma troca rápida.

Impressão de envelope Sistema de acabamento de envelopes Imprima endereços ou mensagens de marketing em envelopes para apoiar a 
mais ampla gama de requisitos.

Opções de serviços flexíveis Soluções ServiceWorksTM
Escolha entre uma variedade de opções flexíveis de serviços, incluindo 
manutenção anual, serviços no local, serviços de vários fornecedores, 
treinamento de operadores, bancos de horas ou gabinete de peças.

Desafio Soluções Pitney Bowes

Alta eficiência de operador                                                                  Interface gráfica de usuários de cima para baixo Reduz o tempo de treinamento necessário para os novos 
operadores.

SLAs rigorosos

Fluxo de trabalho de Produção DFWorks®

Relatório de produtividade DF Works®

Rastreamento de trabalho em tempo real e monitoramento de 
SLAs.

Relatórios de produtividade avançada, incluindo relatórios de 
vários locais e análises avançadas.

Mesclando aplicações Entrada API/HPI Mescle dinamicamente vários fluxos de impressão.

Medidores DM InfinityTM
Flexibilidade para apoiar identificações de medidores, autorizações, 
opções de gráficos e logotipos personalizados (certos mercados 
apenas).

Verificação individual de objeto 
postal Verificar conexão direta Identifica e rastreia cada objeto postal, verifica via processamento 

baseado em arquivo.

Aplicações de alto volume Produtividade avançada de entrada de linha (API) Entradas de maior velocidade para o processamento de folha solta 
maior volume ou aplicações contínuas.

Inserções especializadas Alimentadores de inserção rotativos Insira painel brilhante, folhetos individuais costurados ou colados, 
vários cupons, folha de cromato, papel casca de ovo e muito mais.

Processamento envelope DL até C4
Capacidade de processamento A4

Sem módulo de segurança

Processo de até 80 agrupamentos de página (80g/m2 de papel)

Gire o agrupamento de retrato para paisagem para troca rápida.

Envelopes selados Acabamento de envelopes Imprima endereços ou mensagens de marketing nos envelopes.

Opções adicionais para atender às exigências específicas.

Opções adicionais para atender às exigências específicas.

Aceite mais trabalhos

Adicione códigos de barras para qualquer trabalho para maior integridade e melhor fluxo de trabalho.

Maximize a produtividade com a nossa organização de serviço de classe mundial.

Integridade melhorada

Tecnologia de controle de inserção integrada e relatório de produtividade.

Fácil configuração de novos trabalhos

Ler códigos de barras em qualquer parte do documento.

Acomode qualquer entrada

Vire e/ou gire cada página.

Ofereça mais

Forneça acabamento de envelope quando necessário.

Mudança mais rápida

Configuração do trabalho automatizado.

Opções adicionais para atender às exigências específicas.




