Ett komplett system
PostSort är det ledande systemet för
företag som utökar sin verksamhet med
adressering. Genom att i över 10 år
arbeta nära våra kunder har vi gjort
PostSort till vad det är idag; - ett snabbt,
säkert och kostnadseffektivt system.

Nordenanpassat
PostSort hanterar och sorterar adressater
inom Sverige, Finland, Norge, Danmark
och Island.

Användarvänligt
Vid utvecklingen av PostSort har stor vikt
lagts vid användarvänligheten, utan att
för den skull göra avkall på funktionaliteten.

Kostnadseffektivt
Genom att förbereda en adressering i
sorteringssystemet minimerar vi
stilleståndstiden mellan två produktioner.
Det blir inga fördröjningar p.g.a problem
med adressregister, vilket kan leda till
förseningar och därmed kostnader.

Stor spridning
PostSort används idag av både stora och
små företag i fler än 100 adresseringslinjer spritt över de nordiska länderna.

Rekommenderat
PostSort uppfyller de högsta kraven på
sortering och buntning. Därför rekommenderar såväl Posten som CityMail
PostSort Adresseringssystem.

PostSort Adresseringssystem
- Det kompletta systemet för företag som arbetar med att adressera utskick!

PostSort

PostSort Sorteringssystem
En windowsbaserad applikation för enkel hantering
av adresser för utskrift på tidningar och brev. I
detta system förbereds adresserna för att sedan
kunna produceras av PostSort Utskriftssystem. Vid
en förberedelse kan flera filer enkelt kopplas ihop
utan att krav ställs på filformat eller teckenuppsättning. Genom PostSort’s kunddatabas sparas
kundspecifik information, så som importmallar,
sorteringsinformation och etikettlayouter. Detta
medför att all information redan finns tillhands när
det är dags för nästa utgåva.

PostSort Utskriftssystem
Ett windowsbaserat system för att styra både
skrivare och buntmaskiner i produktionslinjen.
Levereras som ett komplett system med både dator
och programvara. Via det enkla
användargränssnittet kan operatören övervaka
produktionen samt verifiera utskriftsresultatet.
PostSort Utskriftssystem kan kopplas mot ett stort
urval av industriella inkjet-skrivare, från den
enklaste till den mest avancerade. Adresserna kan
innehålla både fasta och variabla fält. Dessa fält
kan skrivas i ett stort antal fonter och streckkoder.

Snabbfakta:
Inläsning kan ske från följande filformat:
• Tabb, komma och semikolonseparerad fil.
• dBase, Paradox.
• Fil med fasta fältlängder, med eller utan postslut.
• Fil med ett fält per rad.
Teckenuppsättning vid import:
• DOS/OS2
• Windows
• Macintosh
• 7bitars ASCII
• Egendefinierade teckentabeller
Importrestriktioner:
• Max # adresser:
• Max # fält:
• Max fältlängd:

- (Fler än 10 miljoner.)
120 st.
250 tecken.

Vad som kommer att skrivas på produkten visas direkt på skärmen, s.k.
WYSIWYG.
Sorteringssystemet förser
utskriftssystemet med jobb
att producera via PostSort
jobbdatabas.
Stödjer följande skrivare:
• Imaje
• Domino
• Nya modeller tillkommer kontinuerligt.

Selektering:
• De importerade adresserna kan indelas i upp till 60 olika
grupper.
• Urvalskriterier anges via ”normalt språk”.
(Inget behov av att bemästra SQL-språket)

K Christensen DATA AB
G:a brunnsvägen 49
SE-134 60 Ingarö
Tel. +46 (0)8 570 288 61
email. info@kcdata.se
www.kcdata.se

Sorteringskategorier:
• Nästa dag (A-post, A-Blad, X-service)
• 3 dagar (B-Post, B-Blad, M-Service)
• CityMail
Sorteringsländer:
• Danmark
• Island
• Sverige

• Finland
• Norge

Återförsäljare:

