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Sistema Mailstream Wrapper
Inserção de alta velocidade

Redução significativa no custo de 
envelopes e um aumento efetivo 
no ambiente operacional.



Construído sobre a plataforma do 
sistema MPS, o sistema Mailstream 
Wrapper combina a experiência da 
Pitney Bowes com inserção de alta 
velocidade, soluções de software para 
monitorar todo esse processo e uma 
inovadora solução de fechamento 
dos envelopes (wrap), que ajuda as 
empresas na redução de custos e 
melhorias no ambiente operacional.

A solução de acabamento inclui 
inovações especificamente projetadas 
para manter os mais altos níveis 
de integridade, disponibilidade do 
sistema e produtividade durante o 
complexo processo de “transaction 
mail”, com velocidades de até 26.000 
peças por hora.

O produto foi projetado sobre o 
“engine” do sistema MPS, permitindo 
que o cliente possa optar pela 
instalação de um “retrofit” no sistema 
MPS. E possibilita que sejam feitas as 
impressões diretamente no envelope, 
como: destinatário, remetente e 
mensagens personalizadas, que 
permitem uma redução significativa 
no custo de envelopes e um aumento 
efetivo de respostas para campanhas.

Um envelope atrativo pode ajudar a 
melhorar a entregabilidade, aumentar 
as taxas de abertura, promover 
ofertas e comunicar uma imagem 
positiva da marca.

Os avanços recentes na produção 
de papel e tecnologias de 
correspondência facilitam a 
economia significativa de dinheiro 
para produção de correspondência 
transacional e direta, enquanto 
realmente melhoram a eficácia dos 
materiais de correspondência.

Ao invés de conteúdos recheados 
em envelopes pré-impressos, 
agora as correspondências podem 
envelopar suas cartas e encartes em 
instantes, imprimindo e fabricando 
envelopes a uma velocidade de 
produção de correspondência. 
Rolos de papel branco substituem 
os tradicionais envelopes externos. 
Quando integrado com seu sistema 
de finalização de correspondência, 
você pode imprimir, personalizar e 
selar materiais de correspondência 
– completando com endereço, 
códigos de barra, indícios postais e 
mensagens personalizadas – tudo em 
um único passo.

Estima-se que esse envelopamento 
contínuo reduza os gastos com 
materiais de correspondênica de 
vinte a quarenta por cento, através de 
uma combinação da redução de uso 
de papel, melhore o gerenciamento 
do depósito e diminua as sobras 
significativamente. Além disso, 
o fluxo de trabalho otimizado 
estimula a eficiência operacional e a 
produtividade.



Aumente a produtividade com 
menos gastos nos materiais de cor-
respondência

Além da redução nos gastos com 
materiais e aumento na produtividade, 
essas soluções de finalização de 
correspondência de próxima geração 
reduzem grandes envios de trabalhos 
pelo correio. Essas embalagens 
integradas e soluções de impressão 
podem:

• Imprimir e cortar documentos   
  totalmente coloridos;
• Dobrar em três partes o material  
  de correspondência, com inserções  
  selecionadas adicionadas à     
  compilação e armazenadas no   
  mecanismo de embalagem;
• Substituir o envelope tradicional com  
  um material de embalagem em rolo 
  contínuo que é alimentado no   
  módulo de embalagem onde a cola  
  lateral é aplicada;
• Sincronizar a compilação do   
  documento e transferir para 
  o módulo de embalagem;
• Cortar o tecido no comprimento  
  especificado e completar o trabalho  
  com os materiais de correspondência  
  finalizados.

Uma vez que os rolos de material de 
embalagem normalmente rendem 
mais de 50.000 envelopes, seu 
trabalho de impressão pode rodar 
sem interrupções por até duas horas – 
imprimindo, personalizando, colando 
e selando até 26.000 peças por hora – 
sem ter que “recarregar” envelopes.

Eficiência e versatilidade

O rolo contínuo de material de 
embalagem é tão versátil quanto 
os envelopes padrão, no qual as 
embalagens podem ser configuradas 
para produzirem envelopes fechados 
com aba em meia lua ou com janela 
- todos com a mesma aparência 
e o mesmo toque que as opções 
tradicionais mais caras. E, o mais 
importante para os consumidores, 
essa nova geração de embalagem 
oferece a mesma facilidade de 
abertura que o envelope tradicional.

Com um software inteligente e 
de alta integridade guiando sua 

produção, você pode personalizar 
os autoenvelopes com mensagens 
e imagens baseadas nos perfis 
específicos do cliente. Além disso, 
permite que as empresas imprimam 
conteúdos variáveis em branco e 
preto ou colorido como parte de sua 
impressão normal e produção de 
correspondência.

Essa capacidade resulta em um 
estímulo entre vinte e vinte e 
cinco porcento na produtividade 
pela eliminação da necessidade 
de inventário para estoque e 
gerenciamento do processo de 
inserção, ajuda a garantir que todas 
as informações de amplificação de 
vendas e informações promocionais 
sejam entregues aos clientes nos 
meios de comunicação apropriados. 

Além disso, as empresas podem 
diminuir os gastos com peso postal, 
adicionando a mensagem na 
embalagem e reduzindo o uso de 
encartes e cupons.

O que procurar em uma plataforma 
de finalização de correspondência 
de última geração

Os fatores como aparência do 
envelope, abertura, qualidade da 
impressão, relevância da mensagem 
e flexibilidade são tão importantes 
quanto as economias, então as 
empresas precisam selecionar 
tecnologias de embalagem de 
envelope que suportem uma ampla 
variação de metas e objetivos.

Quanto maior o custo-benefício que 
essas soluções oferecerem maior o 
rendimento com o mais alto grau de 
flexibilidade, processando até 26.000 
materiais de correspondência por 
hora e permitindo que as empresas 
criem, enviem e rastreiem por mês 
milhões de documentos de várias 
páginas. O melhor de tudo é que essas 
soluções são fáceis de implementar 
sem alteração no fluxo de trabalho 
ou aplicações de processamento 
da correspondência. Os sistemas 
operacionais, interfaces do usuário, 
relato, manutenção e suporte podem 
todos refletir a experiência de hoje – 
com material, contagem de páginas, 
projeções e amostras, idênticos as da 
linha tradicional de inserção.

Para alcançar o nível de produtividade, 
flexibilidade e integridade necessário 
para comunicações eficazes com 
o cliente dos dias de hoje, busque 
por uma plataforma de finalização 
de correspondência que combine 
soluções em hardware e software que 
possam fornecer:

• Até quarenta por cento menos
  de gastos com materiais de   
  correspondência;
• Impressão offset e digital colorida  
  ou preto e branco, antes e depois da  
  embalagem;
• Aparência, qualidade e características 
  dos envelopes tradicionais;
• Correspondências complexas com altos  
  níveis de personalização;
• Otimização das inserções sem   
  exceder os limites de postagem;
• Geração de logos, gráficos e     
  mensagens em tempo real sob   
  demanda;
• Características de reaquecimento  
  da cola para minimizar o desperdício  
  durante o processo;
• Mecanismo integrado de   
  alimentação de papel de embalagem  
  pela rede.

Selecione os aplicativos do software 
que forneçam o rastreamento 
de ponta a ponta para ajudar a 
garantir a integridade do material 
de correspondência, através 
do rastreamento constante em 
tempo real do posicionamento 
de compilação, colagem, dobras e 
precisão do corte do material de 
correspondência.




