
Entrega de Pacotes e Encomendas

Insersoras

Insersoras - Série DI
Mais privacidade, produtividade e desempenho 
na sua comunicação

Otimize seus processos 
e reduza custos



Na busca contínua por inovações 
para que a sua empresa conte sempre 
com o melhor em tecnologia, a 
Pitney Bowes apresenta a série de 
OfficeRight®  e W.

Suas campanhas promocionais, 
encartes múltiplos, faturas de 
cartões de crédito e uma variada 
gama de materiais, agora com dobra 
e inserções automáticas rápidas, 
precisas e econômicas.

Principais benefícios:

Economia: Mais rapidez na produção 
de documentos, otimizando o 
processo e reduzindo custos.
Fácil de usar: Painel interativo com 
opções de programação e comandos 
ao alcance do operador.
Profissionalismo: Sua 
correspondência é perfeitamente 
dobrada, corretamente inserida e 
seguramente lacrada.
Flexibilidade: Permite a combinação 
de alimentadores de papel, envelopes 
e encartes, além de trabalhar com 
uma gama variada de materiais 
(tamanhos, espessuras, opções 
de dobras).
Segurança: Detecta automaticamente 
duplicidade de documentos inseridos 
em um mesmo envelope.

Tenha muito mais desempenho, 
velocidade, precisão, confiabilidade 
e facilidade. Com os Sistemas de 
OfficeRight® e Insersoras FastPacTM 
da Pitney Bowes, sua empresa 
poderá processar diversos tipos 
de correspondências com rapidez 
e precisão, mesmo em aplicações 
complexas como extratos de várias 
páginas, materiais promocionais com 
encartes múltiplos ou faturas de 
cartões de crédito.

Gerenciar fluxo de dados com 
velocidade e integridade

Você está fazendo expedições 
maiores e mais complexas para 
alcançar mais clientes e aumentar 
o seu negócio. Mas você encontrou 
alguns empecilhos. Talvez o 
volume e a complexidade de suas 
correspondências para clientes 
tenham superado a capacidade do 
seu sistema atual. Talvez você esteja 
gastando muito dinheiro terceirizando 
trabalhos para cumprir os prazos 
previstos. Talvez a sua operação de 
correspondência seja percebida como 
lenta e sem resposta.

Garanta na sua correspondência:
• Confidencialidade;
• Seleção cuidadosa de encartes e  
   inserções;
• Controle preciso de diferentes   
   quantidades de páginas;
• Segurança.

Melhorar sua comunicação com 
seus clientes é essencial.
• Aumente sua produtividade no dia  
   a dia;
• Aumente sua receita;
• Opere com mais eficiência;
• Poupe tempo e dinheiro;
• Reduza custos.

Serviços de instalação & 
integração
• Maximize a sua eficiência 
   operacional;
• Projeto e implantação de soluções  
   personalizadas;
• Implemente a sua infraestrutura,  
   atendendo a requisitos específicos 
   de manipulação de dados e 
   necessidades de negócios.

Controle individual de cada 
correspondência
• A segurança de que o conteúdo  
  certo vai para o envelope certo;
• Processa aplicações de diversos  
  tamanhos;
• A interface de usuário PacPilotTM     
  permite que o usuário execute uma  
  tarefa, mude ou programe novos   
  trabalhos com facilidade.



Sinais indicadores de que você 
ultrapassou seu Sistema de 
Inserção

• Pedidos em atraso - Você 
   encontra-se terceirizando trabalhos      
   que deveria ser capaz de lidar        
   internamente ou solicitando ajuda  
   a outros departamentos para o  
   processamento de correspondência.
• Tempo de inatividade - Todo o      
   trabalho para enquanto você      
   reprograma e recarrega o   
   seu sistema.
• Esforço desperdiçado - Conjuntos de  
   documentos incompletos, inserções  
   danificadas ou páginas fora 
   da ordem lhe forçam a refazer o  
   trabalho.

• Processamento Manual -       
   Correspondências complexas com  
   páginas variáveis criam um  
   loop em seu sistema, lhe   
   obrigando a inserir 
   manualmente documentos em  
   envelopes ou a recorrer a      
   um provedor de serviço de   
   correspondência externo.
• Correspondência não entregue -  
   Você está recebendo cada vez mais  
   correspondências devolvidas devido  
   a endereços incorretos, incompletos  
   ou antigos.
• Operações multietapas - Você   
   encontra-se executando trabalhos  
   separados para acomodar material  
   de diferentes tamanhos – faces  
   planas, envelopes com tamanho  
   carta, folhas de vários tamanhos.

MAXIMIZE o Poder da Correspondência!



Utilize as soluções de Offi  ceRight®  e 
Inserção FastPacTM Pitney Bowes que 
auxiliam você na administração de 
recursos, como controle de custos e 
rentabilidade.

Características
Ciclo Velocidade/Hora 
Somente Dobra
Tipos de Dobra 
Fechamento de Envelope 
Detecção de Folha Dupla 
Alimentadores Integrados 
OMR Opcional
Capacidade de Alimentação de Enve-
lopes
Capacidade de Alimentação de Folhas

900
Sim
C p/ Carta e Dupla p/ Ofício 2 
Sim
Sim
Não
Não
60
80

Dimensões do Papel
Tamanho Carta 
Tamanho Ofício

215,9 x 279,4mm
215,9 x 355,6mm

Dimensões do Envelope 104,9 x 241,3mm

Dimensões do Encarte
Mínimo 
Máximo

85,8 x 127mm 
225,35 x 355,6mm

Dimensões do Equipamento
Largura 
Profundidade 
Altura 
Alimentação 
Peso

43,95cm 
53,09cm 
36,58cm
115V, 60Hz, 1A 
17,5kg

Offi  ceRight® Sistema de Inserção DI 200

Confi gurações

• 1 alimentador de papel e 1 de encarte
• 2 alimentadores de papel e 1 de encarte

Dl200
Segundo Alimetador 
de Documentos

Opcionais



Características
Ciclo Velocidade/Hora 
Somente Dobra
Tipos de Dobra 
Fechamento de Envelope 
Detecção de Folha Dupla 
Alimentadores Integrados 
OMR Opcional
Capacidade de Alimentação de Envelopes
Capacidade de Alimentação de Folhas

3500
Sim
C, Z, Simples e Dupla Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
100
100

Dimensões do Papel
Mínimo 
Máximo

127 X 127mm 
228,6 x 406,4mm

Dimensões do Envelope 88,9 x 220mm a 162 x 241,3mm

Dimensões do Encarte
Mínimo 
Máximo

81,3 x 127mm 
152,4 x 228,6mm

Dimensões do Equipamento
Largura 
Profundidade 
Altura 
Alimentação 
Peso

113,49cm 
51,31cm 
52,50cm
110V, 60Hz, 6.0A 
64,8kg

OfficeRight® Sistema de Inserção DI 425

Configurações

• 2 alimentadores de papel e  1 de encarte Dl425
Empilhador Vertical
OMR
Software PBFirstTM

Opcionais



Características
Tipos de Dobra C, Z, Simples e Dupla

Ciclo Velocidade/Hora 3.600 (DI500)
4.000 (DI600)

Dimensões do Papel
Mínimo 
Máximo

127 x 175mm 
229 x 406mm

Dimensões do Envelope
Mínimo 
Máximo

220 x 98mm 
242 x 164mm

Dimensões do Equipamento
Profundidade 
Altura 
Comprimento 
Peso

57,15cm
76,2cm
137,16cm
88kg (DI500)
102kg (DI600)

Alimentação AC Imput 100 - 240Vac 50/60Hz, 4A (DI500) 
AC Output 100 - 240Vac 50/60Hz, 4A (DI600)

FastPacTM Sistema de Inserção DI 500 / 600

Equipamentos de inserção automática 
podem ajudar a dobrar e inserir 
suas expedições, aumentando a 
produtividade e diminuindo os 
custos gerais.

Configurações DI 500

• 2 alimentadores de papel e 1 de encarte.

Configurações DI 600

• 2 alimentadores de papel e 2 de encarte;
• 4 alimentadores de papel e 1 de encarte;
• 4 alimentadores de papel e 2 de encarte.

Principais características

• Alimentação contínua;
• Acumulação de múltiplas folhas;
• Adição de encartes seletivos;
• 19 idiomas (Português);
• Envelope C5;
• Booklet;
• Velocidade;
• 3.600 / 4.000 itens por hora;
• 42.500 / 62.500 itens por mês.

Dl500/600
Empilhador Automático OptiFlowTM

Mesa de Trabalho OptiFlowTM

OMR Software PBFirstTM

Opcionais



Características
Tipos de Dobra C, Z, Simples, Dupla e Sem 

Dobra

Ciclo Velocidade/Hora 4.300 (DI900)
5.400 (DI950)

Dimensões do Papel
Mínimo 
Máximo

127 x 170mm 
250 x 356mm

Dimensões do Envelope
Mínimo 
Máximo

162 x 89mm 
266 x 165mm

Dimensões do Equipamento
Profundidade 
Altura 
Comprimento 
Peso

57,91cm
78,74cm
226,06cm
148kg (DI900)
158kg (DI950)

Alimentação AC Imput 100 - 240Vac 50/60Hz, 
10A

FastPacTM Sistema de Inserção DI 900 / 950

Principais características

• Única no mercado para Envelope Saco;
• Painel amigável com 24 idiomas;
• Memória para 20 jobs;
• Modular e silenciosa.

Configurações DI 900

• 4 alimentadores em torre;
• Alimentador de papel de alta capacidade.

DI 900 / 950 Interface com o Usuário

• Pac Pilot;
• Representação gráfica da aplicação;
• Display colorido de 7.5”;
• Amigável, guia os usuários nas etapas de seleção de 
   trabalhos e de alimentação de materiais;
• Inclui a instalação automática e armazenamento 
   de até 20 jobs;
• Disponível em 24 idiomas.Dl900/950

Empilhador Automático OptiFlowTM

Mesa de Trabalho OptiFlowTM

Torre Alimentadora de Alta Capcidade
OMR
Software PBFirstTM

Opcionais




