IZPISNE STORITVE IN
ODDALJEN TISKALNIK

Izpisne storitve za vsakogar
•
•
•
•

Svetovanje in priprava dokumentov za tisk
Grafično oblikovanje dokumentov
Masovni izpis variabilnih podatkov in sortiranje
Dostava pošiljk preko logističnega centra Pošte Slovenije do prve pošte v državi
oziroma do poljubne lokacije

Kaj tiskamo?
•
•
•
•
•

Račune, UPN obrazce
Bančne in druge izpiske
PIN kode
Plačilne liste
Loterijske srečke

Največji izpisni
center v širši regiji

• Direktno pošto (pisma z
marketinško vsebino)
• Zavarovalne police
• Pisma po ZUP, priporočena pisma
in pisma s povratnico
• Druge izpise

8,5 mio 150 mio
POŠILJK/MESEČNO

IZPISOV/LETNO

Različne možnosti izvedbe
•
•
•
•
•

Kuverte (amerikanke, C5, C4…) ali enolistne zgibanke
Možnost prilog v kuvertah (do 10 dodatnih listov)
Kakovosten papir in izpis na vrhunskih tiskalnikih
Barvni, črno-beli, enostranski ali obojestranski izpisi
Možnost velikih naklad ter hitra in prilagodljiva izvedba naročil

Zmogljivost opreme:
TEHNOLOŠKO
NAPREDNIH
STROJEV

2,600 m2

12

PROIZVODNE
POVRŠINE

ZGIBANJE

184.000
A4/uro

95.000
kuvert/uro

58.000
A4/uro

BARVNI ALI
ČRNO-BELI IZPIS

Zakaj EPPS izpisne storitve?
•
•
•
•

Hitre, zanesljive in enostavne rešitve
Prihranek časa in denarja
Visoke naklade do 184.000 izpisov na uro in hitra dobava
Priprava kompleksnih mailingov, velik nabor formatov

Zaupa nam več kot 1.400 podjetij doma in v tujini: banke,
zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja, elektro in ostala
oskrbovalna podjetja (komunale, vodovodi, parkirišča...),
trgovska podjetja, ministrstva, javna uprava, upravitelji
stavb in stanovanj, vrtci, šole, občine, krajevne skupnosti…

KUVERTIRANJE

Zaupa nam že

Oddaljen tiskalnik za digitalno pisarno

Enostavno posredovanje dnevne izhodne pošte
v oddaljeno tiskanje in pošiljanje.

100+

uporabnikov oddaljenega
tiskalnika.

• Aplikacija, ki jo namestite na računalnik omogoča,
da dokumente namesto na svojem tiskalniku,
natisnete na oddaljenem tiskalniku
• Tiskate lahko vse dokumente: račune, dopise…
• V EPPS dokumente natisnemo, vložimo v kuverte in
oddamo na pošto
• Aplikacija vključuje oddajno knjigo – avtomatsko izpolnjevanje

Zakaj EPPS oddaljen tiskalnik?
•
•
•
•

Prihranek časa in denarja
Znebite se papirja v pisarni
Konec ročnega dela s tiskanjem, pripravo pošiljk in odhodom na pošto
Boljši pregled nad vso izhodno pošto

Varnost - izpisni center
SFTP DATOTEKA

PODATKOVNI
CENTER PS

Stranka
VARNO IN NADZOROVANO OKOLJE
PGP KLJUČ

www.epps.si

