
As empresas dinâmicas recorrem a meios de produtividade inteligentes 

que oferecem mais serviços que o simples processamento do correio.

Com tecnologia de ponta e com serviços “online” que controla, pode ter 

a certeza de que tem à sua disposição a melhor solução da nossa gama 

para satisfazer os seus mais rigorosos requisitos dos serviços postais.

A franqueadora MS-500, fácil de usar e de elevada potência, é rápida, 

efi ciente e com um funcionamento silencioso.

O design elegante e ergonómico integrar-se-á facilmente no ambiente do 

seu escritório.

A INTIMUS MS-500 
ELEVA A GESTÃO DO 
CORREIO A UM NOVO 

NÍVEL DE INTELIGÊNCIA 
OFERECENDO A MÁXIMA 

PRODUTIVIDADE.  

Sistema inteligente, potente e 
modular para envios postais

intimus ms-500
FRANQUEADORA

  Pesagens e franquias rápidas e                                                                                                                                                
    precisas

  Impressão de valores exatos

   Imagem profi ssional 



FRANQUEAR O SEU CORREIO NUNCA FOI TÃO 
RÁPIDO

Reduza drasticamente o tempo de preparação do correio e 
simplifi que o processo com a Balança Dinâmica - Pesagem 
Rápida.

Para volumes maiores estão disponíveis Balanças até 35 kg 
que se podem colocar de forma ergonómica no local de maior 
utilidade.

Com a função de pesagem diferencial e com a tecnologia 
Começo Rápido, só tem de colocar o conjunto de envelopes 
na Balança e retirar peça a peça, sendo impressas 
automaticamente as etiquetas correspondentes.

CONTROLO “ONLINE”:                            
SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR

Os serviços “online” oferecem 
o melhor controlo sobre a sua 
franqueadora e sobre os valores de 
franquia. 

A MS-500 está ligada “online” para 
permitir um processamento mais 

efi ciente dos seus envios. 

Se tem de contabilizar os seus envios, pode inclusive 
supervisionar a opção de franquia, os tipos de cartas e a 
utilização dos centros de custo.

• Além disso, receberá assistência adicional mediante 
diagnóstico remoto.

• Graças às mensagens de alerta que se enviam por email 
em caso de haver pouca tinta, nunca fi cará sem ela.

• Poderá descarregar automaticamente e com toda a 
facilidade, modifi cações das tarifas de correio, com a total 
garantia de estar sempre a aplicar as tarifas atuais.

TODOS MISTURADOS!                                                
A MS-500 CLASSIFICA E FECHA O CORREIO

Desaparece a necessidade 
de separar manualmente 
o correio por formato, 
espessura ou peso. Só 
tem que alimentar a 
franqueadora e já está: 
coloque os seus envelopes 
misturados, de diferentes 
tamanhos, formatos e 
pesos no alimentador 
automático e carregue na 
tecla Começar.

A MS-500 pode processar 
e fechar automaticamente 
até 150 cartas por minuto, satisfazendo os mais elevados 
requisitos.

Classifi ca e fecha com toda a facilidade... e lá vai o correio!

CONTROLO ATRAVÉS DE UM ECRÃ TÁTIL A 
CORES

O ecrã tátil a cores minimiza a utilização das teclas, e com 
a sua visão geral de fácil interpretação, poderá ser utilizado 
rapidamente mesmo por operadores sem experiência.

Com uma grande quantidade de funções inteligentes 
e opções, o menu de fácil compreensão em relação às 
numerosas caraterísticas da MS-500, evita falhas e aumenta 
a produtividade. 



PORQUÊ ESCOLHER INTIMUS?

A intimus ajuda o seu negócio a crescer e a ser mais 
efi ciente.

Fornecemos inovação, produtos e serviços com valor 
acrescentado, para aumentar a produtividade nos 
escritórios e nas empresas com elevado volume de 
impressões e envelopagem.

Ao analisarem o ciclo de vida completo do documento 
( físico e dígital ), os nossos colaboradores suportados 
por uma equipa técnica de excelência, ajudam os nossos 
clientes a redesenharem o fl uxo de informação.

Diariamente esforçamo-nos para nos destacarmos 
na satisfação dos nossos clientes, encontrando-se no 
nosso histórico milhares de PME’s, grandes empresas de 
serviços e organismos Públicos.

1. A pesagem diferencial calcula e impri-
me o valor exato em cada peça retirada 
da balança.

2. As teclas de atalho permitem 
um funcionamento efi ciente.

3. O ecrã tátil intuitivo e a cores 
oferece uma navegação simples, 
minimizando a utilização das teclas 
aumentando a efi ciência com os 
atalhos diretos.

4. A ampla superfície do sistema 
de alimentação permite também 
processar grandes envelopes em 
formato horizontal ou vertical.

6. A Balança Dinâmica e o sensor de 
tamanho categoriza automaticamente 
o correio por intermédio da forma e 
do peso franqueando com precisão 
à velocidade de até 90 cartas por 
minuto.

5. O alimentador automático 
do correio misturado ajusta-
se ao tamanho e à espessura 
de cada peça. O separador 
autoajustável impede que as 
cartas se encravem e que 
haja erros de impressão.

PORQUE A SUSTENTABILIDADE 
IMPORTA...

A série ecológica Phoenix reduz a 
pegada ambiental.

Certifi cação de meio-ambiente 
conforme a norma ISO 14001.



 SERVIÇOS “ONLINE”

Carregamento do tarifário Sim

Notificação por email do 
nível de tinta

Sim

Diagnóstico remoto Sim

Acesso remoto à 
produção do correio e aos 
centros de custo

Sim

 OPÇÕES

Balança dinâmica Sim

Balanças de pesagem 3, 5, 10 ou 35 kg

Pesagem diferencial Sim

Aumentar os Centros de 
Custo (Contas)

Máx. 300

Software intimus FUSION Sim

Leitor de código de barras Sim

Memória flash USB Sim

 DADOS TÉCNICOS  

Velocidade 150 cartas/minuto 

com Balança Dinâmica: 90 cartas/minuto 

Painel de controlo com ecrã tátil a 
cores

Sim

Dimensões mínimas dos envelopes 89 x 127 mm

Dimensões máximas dos envelopes 254 x 330 mm

Espessura máxima 16 mm

Dispensador de etiquetas Automático

Número de memórias para 
trabalhos

até 9

Anúncios publicitários 
9 imagens e 9 textos 
personalizáveis  

Escalão do correio Impressão automática

Carimbo de data de entrada Sim

Humidificador Sim

Relatório de contas e controlo 50 centros de custo

Dimensões (LxPxA) 1219 x 324 x 442 mm 

com Bal. Dinâmica (LxPxA) 1657 x 324 x 442 mm


