
Dynamische bedrijven rekenen op slimme productiviteitstools om meer 

dan alleen post te verwerken.

Met de allernieuwste technologie en online services binnen handbereik 

weet u zeker dat u de beste oplossing heeft voor al uw behoeften. De 

bijzonder capabele en gebruiksvriendelijke MS-500 met een muisstille 

werking is snel en effi ciënt. Met de kleinste afmetingen in zijn categorie 

zal het slanke ergonomische ontwerp eenvoudig geïntegreerd kunnen 

worden in uw bedrijfsomgeving.

De intimus MS-
500 brengt 

postverwerking op 
een nieuw peil en 

levert productiviteit 
op zijn best.

Intelligent en bijzonder krachtig 
modulair frankeersysteem

intimus ms-500
FRANKEERMACHINE

  Altijd postzegels bij de hand

  Exacte frankering

  Professioneel imago



www.intimus.com

Frankeren van uw post was nog nooit zo  
eenvoudig

De Speedweigh dynamische weegschaal zorgt voor een aanzienlijke 
tijdsbesparing voor postverwerking en vereenvoudigd de bediening.

Het gepatenteerde intelligente vierpunts-detectiesysteem weegt 
en meet automatisch alle poststukken en verwerkt vervolgens uw 
post. Alles wordt nauwkeurig gefrankeerd (voldoet aan Pricing in 
Proportion - PiP) met een snelheid tot 90 poststukken per minuut.

Voor verwerking van grotere pakketten kunt u een extern 
weegplatform met een capaciteit tot 35 kg installeren en deze 
ergonomisch plaatsen waar u deze het meest nodig heeft.

Met Differentiële weging en Smart Start-technologie legt u gewoon 
een stapel post op het platform. Als u er één oppakt drukt het 
systeem automatisch een postzegel af.

Online Management: Monitoren, tracking  
en controle

Online services geven u meer 
controle over uw bezorgingssysteem 
en uw postuitgaven. De MS-500 
is volledig verbonden om uw 

bedrijfsactiviteiten effi ciënter te laten verlopen.

Als u uw uitgaven op postgebied moet verantwoorden, kunt u 
zelfs de activiteiten per frankeerklasse, posttype en afdeling 
bijhouden.

  Met diagnoses op afstand krijgt u extra hulp.

  Zorg dat u nooit meer zonder inkt komt te zitten met 
e-mailwaarschuwingen.

  Profi teer van het zorgeloos automatisch bijwerken 
van frankeertarieven, zodat uw poststukken altijd juist 
gefrankeerd zijn.

Postverwerking waarbij u de leiding heeft

In bedrijven zijn optimalisatie van budgetten en effectieve 
kostenbeheersing schering en inslag. 
INTIMUS FUSION levert de gedetailleerde rapporten die 
u nodig heeft om uw postverwerkingsactiviteiten bij te 
houden, te analyseren, toe te wijzen, te voorspellen en te 
consolideren, per frankeringsklasse, afdeling, tijdsperiode en 
dit zelfs van op afstand.

U kunt per afdeling een 
begroting vaststellen 
en vervolgens de 
kosten bewaken 
met automatische 
waarschuwingen 
of limieten, zodat u 
kostenoverschrijdingen 
voorkomt. Maak 
verbinding met een PC 
waarop INTIMUS FUSION 
is geïnstalleerd en u heeft 
altijd alles onder controle.

Gooi het maar door elkaar 

De MS-500 zal het wel sorteren en dichtplakken.

Nooit meer handmatig post sorteren op grootte, dikte of 
gewicht. Plaats gewoon uw enveloppen van verschillende 
afmetingen en formaten in de zelfuitlijnende papierinvoer en 
druk op start.

En ongeacht uw behoeften, de MS-500 kan automatisch tot 
150 poststukken per minuut verwerken en dichtplakken.

Zo eenvoudig is het - gesorteerd en dichtgeplakt.

Full-color touch-screenbesturing

Het kleurentouch-screen zorgt dat u zo min mogelijk 
toetsen hoeft in te drukken en geeft de beginnende 
gebruiker volledige controle met een eenvoudig leesbaar 
overzichtsscherm. 

Voorkom fouten met een gamma aan slimme functies en ge-
makkelijke menuberichten, waarmee de uitgebreide functies 
van de MS-500 meteen voor iedereen zichtbaar zijn.

Profi teer van de gebruiksvriendelijke tarievenwizard of 
gebruik het ‘laatst gebruikte tarief’, net zo snel en eenvoudig 
als het kiezen van het laatste nummer op uw mobiel.



Waarom voor intimus kiezen?

intimus helpt bedrijven hun business uit te breiden 
en effi ciënter te werken.

Wij bieden vernieuwende producten en diensten 
aan met toegevoegde waarde, om de productiviteit 
van zowel kantoor- als hoogvolume print/ 
fi nishingactiviteiten te vergroten.

Door te focussen op de totale levenscyclus van het 
document (zowel fysiek als digitaal) helpen onze 
adviseurs onze klanten hun informa- tiestroom 
opnieuw in te richten, hierbij ondersteund door de 
beste serviceorganisatie in zijn klasse.

Wij streven elke dag naar excellentie en hebben 
een bewezen staat van dienst wat betreft 
optimale klanttevredenheid in duizenden kleine 
en middelgrote bedrijven, servicebureaus en 
overheidsinstellingen.

www.intimus.com

1. Differentiële weegtechnologie bere-
kent en frankeert het juiste tarief voor 
elk artikel dat van het platform wordt 
gehaald.

2. Functiesneltoetsen leve-
ren operatieve effi ciëntie.

3. Intuïtief kleurentouch-screen 
zorgt voor eenvoudige navigatie, 
zo weinig mogelijk toetsen in-
drukken en verbeterde effi ciëntie 
met éénknopselectie.

4. Brede invoerlade verwerkt gro-
te enveloppen liggend of staand.

6. Dynamische weegschaal, voldoet 
aan PiP deelt automatisch in op 
categorieën, vormen en gewicht, en 
frankeert deze dan met een snellheid 
tot 90 poststukken per minuut.

5. Automatische 
papierinvoer voor 
verschillende afmetingen 
past zich aan op 
verschillende afmetingen 
en diktes. 

Want duurzaamheid is 
belangrijk...

De Phoenix lijn is milieuvriendelijk ontworpen 
en zorgt voor een kleine ecologische 
voetafdruk. Beschikt over ISO 14001 
(milieu) certifi cering.



 SPECIFICATIES

Snelheid (partijverwerking) 150 poststukken/minuut

dynamische weegschaal: 90 poststukken/minuut

Bedieningspaneel kleurentouch-
screen

Ja

Envelop - minimum 89 x 127 mm

Envelop - maximum 254 x 330 mm

Maximale dikte envelop 16 mm

Tape-dispenser Automatisch

Afdrukgeheugens 9

Reclamebanners
4 standaard / 

5 optioneel

Frankeerklasse Automatisch afgedrukt

Datumstempel binnenkomende 
post

Ja

Instelbare vloeistofdosering voor 
sealer

Ja

Rapportage en controle           50 kostenplaatsen

Lengte x Breedte x Hoogte 1219 x 442 x 324 mm 

Met dynamische weegschaal 1657 x 442 x 324 mm

 ONLINE MANAGEMENT

Downloaden van gewijzigde 
posttarieven

Ja

E-mailwaarschuwing weinig 
inkt

Ja

Diagnose op afstand Ja

Externe toegang tot post en 
kostenplaatsen

Ja

 OPTIES

Dynamische weegschaal Ja

Weegplatform 5, 10 of 35 kg

Differentiële weging Ja

Upgrades kostenplaatsen tot 300

intimus FUSION Ja

Barcodescanner Ja

USB-geheugen Ja


