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Connect+™ 1000

Promova sua empresa

Inove a Comunicação com o Cliente

A linha Connect+™, além de ser o primeiro sistema a ser
criado com arquitetura e aplicativos para a Internet, também
é o primeiro sistema de franqueamento capaz de imprimir
mensagens direcionadas de marketing ou de vendas na parte
frontal do seu envelope.
• Encante e seduza – Encante seus leitores antes mesmo
de abrirem a correspondência, com imagens e mensagens
promocionais em seu envelope.
• Mensagens poderosas e oportunas – Chame a atenção
com imagens cativantes, logotipos, estampas ou imagens
diversas para promover melhor a sua empresa.
• Gere renda – Promova seus produtos e serviços para fazer
com que seus negócios cresçam e gerem mais renda.

As necessidades mensais de envio de contas,
extratos, notiﬁcações ao cliente e similares
fazem parte do mundo dos negócios. Algo
no qual as empresas inteligentes devem
investir para continuar a crescer e ﬁcar em
contato com seus clientes. Como aproveitar
a correspondência enviada atualmente de
forma que seja possível compensar seu
custo e realmente ajudar sua empresa a
gerar mais renda?
Agora é possível ser recompensado
por transformar sua correspondência
comercial em correspondência promocional
– ou correspondência geradora de renda.
O sistema de envio de correspondência
Connect+™1000 pode ajudar qualquer
empresa a transformar o franqueamento
em uma ferramenta de geração de renda.

Estampa – Selo Digital
Em conformidade com a Regulamentação Postal
• Controle e segurança da postagem
• Validação das estampas
• Serviços Especiais
AR - Aviso de Recebimento
MP - Mão Própria
DH - Depois da Hora

Impressoras integradas
A Connect+™ 1000 conta com duas impressoras
integradas. Uma imprime suas estampas e
inscrições postais. A outra é uma impressora
de alta velocidade com 1200 dpi, disponível em
preto e branco, que imprime imagens, logotipos
e mensagens em seus envelopes. Reduza os
custos de impressão de envelopes.

Monitor colorido sensível ao toque
O monitor colorido de 10,2” fácil de usar é o
núcleo do seu sistema. Exclusivo acesso fácil
e rápido a seus aplicativos de impressão e
franqueamento.
• Acesse a Internet para fazer download de
aplicativos e utilizar serviços.
• Ícones intuitivos para executar operações
como franqueamento, tarefas programadas,
contagem, relatórios e rastreamento de
pacotes.
• Selecione imagens, logotipos e textos para
impressão diretamente nos envelopes e os
edite diretamente a partir da tela sensível ao
toque.
• Programe uma quantidade ilimitada de
tarefas diretamente a partir da tela sensível
ao toque colorida.

Especiﬁcações
Cor da Impressão

Azul Postal, Preto
na área promocional

Medidas do Sistema

125 cm (L) 71 cm (P)
66 cm (A) padrão

Peso

49,89 Kg
Modelo Padrão

Qualidade de Impressão

1200 dpi

Velocidade de
Processamento
(Objetos/Minuto)

Até 160, OPM

Monitor Colorido
Sensível ao toque
Interface de Usuário

10.2” padrão (WSGA)

Tamanho da Mídia
(Min e Max)

89 x 127 mm
a 330 x 356 mm

Profundidade da
Aba do Envelope

Mínimo 25,4 mm a
Máximo 76,2 mm

Espessura Máxima do
Envelope (Fechamento)

15,9 mm

Economize dinheiro

PostageBy Phone

Economize custos diretos e indiretos, reduzindo
o estoque de envelopes, reduzindo tempo
de execução e melhorando a eﬁciência das
operações do seu centro de franqueamento.

PostageBy Phone TM (Central de Carga Remota) é uma
central de controle de alta tecnologia, homologada
pelos Correios, que proporciona aos usuários de
franqueadoras comodidade e facilidade na operação
diária de seu equipamento.
Seu sistema de gerenciamento armazena com total
segurança as informações de saldo financeiro, valores
utilizados no período e permite a realização de cargas
para adição de valores, 24 horas por dia, 7 dias por
semana.

A escolha é sua
O sistema permite que sua empresa entre no
novo mundo dos sistemas de franqueamento,
uma oportunidade de gerar renda para sua
empresa. O Connect+™ 1000 é uma forma mais
econômica de entrar nesta nova era.

Proteja o Meio Ambiente
O sistema Connect+ TM pode ajuda-lo com suas inciativas
verdes. Ele é projetado para economizar energia, como
também utiliza pigmentos à base de água, respeitando o
meio ambiente.

Entre em contato e agende uma visita

(11) 2348-8860
0800-7748639
pbs@pb.com

Pitney Bowes Semco
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1681/9o andar
Brooklin, CEP: 04571-011
São Paulo - SP, Brasil
Tel.: (11) 2348-8860
Fax: (11) 2348-8861
www.pitneybowes.com.br

