MATRIX F2
Frama Matrix F2. Värd sin investering även vid några få brev per dag.

FÖRSTA INTRYCKET ÄR DET SOM
RÄKNAS: FRAMA MATRIX F2
FRANKERINGSSYSTEM
Se framåt med smart frankering från Frama: Du kan förvänta dig mycket från den nya generationen Matrix. Mottagaren av dina brev imponeras av den kvaliteten på trycket. Din personal kommer att uppskatta det enkla handhavandet. Och den passar utmärkt in på kontoret med den klara stilen och eleganta färgerna.
Frama Matrix F2 är speciellt designad
för att möta dina önskemål. Alla kan
använda den omgående för att den
har vad andra saknar: hög effektiv
intelligens. Först i form av den inbjudande, patenterade ComTouchTM
skärmen, som frigör dig från instruktionsböcker och portotabeller. Och
för det andra har 18 programmerbara
brev kombinationer som snabbval,
så att du enkelt kan frankera de
mest komplicerade brev med bara
en ”touch”. Det anmärkningsvärda
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HQ-trycket med 600 dpi ger full
kontrast och skärpa för antingen din
företagslogga eller andra reklammeddelanden på ditt brev.
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Sofistikerad elektronik in i minsta detalj som dagligen gagnar dig.
ComTouchTM (enkel kontrollpanel som visar de

2 självprogrammerbara text meddelanden

funktioner som du behöver nu)

(istället för reklamkliché)

18 programmerbara ”OneTouch” tangenter för

2 kostnadsställen som kan döpas med text (ger

dina vanligaste portokombinationer med ett

tydligare överblick)

fingertryck.

En variation av olika rapporter

HQ tryck med 600 dpi (största kontrast och

Programmerbar spärr för höga porton

perfekt tryck för kvalitativa brev)

Automatisk datumändring

Frankerar upp till 10 mm tjocka kuvert.

Funktion för ankomststämpling

Automatisk utkast av breven (du frankerar

Tryck av reklamkliché utan porto

snabbt och utan komplikationer och avbrott)

Våginterface

Hastighet: 1250 brev per timma

Inbyggt modem

Möjlighet till 5 reklamklichéer

Mått: (L × B × H) 305 × 210 × 205 mm

3 klichéer som standard

Din Frama Matrix kommer konfigu-

Naturligtvis kan Frama Matrix F2

Den

rerad och klar att använda. För att

också levereras med en enkel våg. An-

TouchTM interfacet ger möjligheter

smarta,

patenterade

komma igång måste man bara sätta

vändandet är omgående: lägg endast

till inte mindre än 18 ”OneTouch”

i färgkassetten som är så enkelt med

brevet på vågen, välj brevkategori

programmerbara tangenter för vard-

”plug & play” systemet.

och din Frama Matrix F2 räknar auto-

agligt bruk. Vare sig det är ett nor-

matiskt ut rätt porto. Den har alltid rätt

malt inrikes brev eller en komplicerad

portosatser eftersom den hämtar de

kombination av tilläggstjänster: kan

nya från Frama’s data center.

du göra det med endast en knapptryckning. Vad mer kan du önska?

Com-

Med Frama är du alltid med i den tekniska utvecklingen och klar för framtiden som nu, med den nya klichén
med blått tryck. Självklart är alltid
Frama uppdaterad vad gäller Posten
Sverige AB regler och tekniska egenskaper som t. ex den nya blåa klichén.

Frama Matrix F2 frankeringsmaskin
kan frankera alla typer av format och
form upp till 10 mm tjocka, tack vare
den flexibla inmatningsbordet.

Frama Matrix F2 lägger den slutgiltiga touchen på ditt brev. De 600 dpi
HQ-trycket möjliggör för ditt företag
att applicera logo eller andra reklammeddelanden

med

imponerande

kontrast och full skärpa på ditt kuvert.

Allt du behöver för en optimal kommunikation med din mottagare:
Du har möjlighet till 5 egna reklamklichéer som kan designas som
du vill.

Frankera med någon av de 3 förprogrammerade meddelanden.

Skapa ytterligare textmeddelanden angående t.ex erbjudanden
eller andra viktiga informationer och applicera dem istället för en
reklamkliché.

Använd din Frama Matrix F2 för att ankomst stämpla kuverten.
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FRAMA

Frama
Framgången hos Frama AG har sedan grundandet 1970 har
varit markant genom en konstant utveckling av produkter
som gör posthanteringen mer bekväm, intelligentare och
bättre. Fram till slutet av 1980-talet har vi tillverkat mekaniska mästerverk, robusta frankeringsmaskiner, som elegant
gjorde sitt jobb i årtionden. Eftersom vi ersatte mekaniska
komponenter mot elektroniska får man en enklare och mer
ekonomisk hantering. Och på samma gång har det blivit
kompletta moduler med stora utvecklings möjligheter, som
växer med dess skyldigheter och erbjuder dig optimala
garantier.
Extra värde
Extra värde ser man genom den intelligenta, nätverk frankerings system eller helt automatiska integrerade systemlösningar: tillsammans betyder det en kompromisslös fokus på
dina behov.

Kvalité
Vi tillverkar all vår utrustning och system i Schweiz och
använder vår tekniska expertis, högsta kvalité som standard
och kvalificerad, välutbildad personal.
Ledande konkurrens
Vårt tekniska kunnande gör oss oberoende, flexibla och
snabba. Detta möjliggör innovationer som konstant berikar
marknaden med nya impulser.
Lösningar
Vi rundar känsligt av vårt breda produktprogram gällande
frankeringssystem och vågsystem med andra hjälpande
produkter som kuvertöppnare, falsmaskiner och kompletterande service.

System skicklighet
Genom att vi koncentrerar vår kunskap till en plats. Bevarar
vi och utvecklar viktiga know-how i vår egen organisation på
vårt huvudkontor i Schweiz.

ISO 27001:

ISO 9001:

ISO 27001 CERTIFICATE IN COMPLIANCE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

WITH IT-GRUNDSCHUTZ.

FIPS 140-2:

ISO 14001:

SECURITY REQUIREMENTS FOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CRYPTOGRAPHIC MODULES

OHSAS 18001:

SEAL FOR INTERNATIONAL QUALITY

OCCUPATIONAL AND HEALTH PROTECTION

STANDARD FOR LEGAL PROOF

MANAGEMENT SYSTEM

AUTHENTICATION TECHNOLOGIES INSIDE

Frama Svenska AB

Leverantörsvägen 2

SE-187 66 TÄBY

Telnr. 08 – 35 90 35

frama.se

integrity in communication.

