Bezobálková korespondence
Metoda One Piece Mail

Organizace nad 1 000 osobních čísel
Pro tyto organizace je vhodné zařízení
PostMate 5 s kapacitou podavače 140 listů a
výkonem 3 800 dokumentů za hodinu.
Cena zařízení PostMate 5 činí 91.200,Kč bez DPH. Doporučujeme spolu s nákupem

Bezobálková korespondence představuje jednu z nejlepších

stroje uzavřít s dodavatelem servisní smlouvu,

investic, kterou společnost může udělat pro zvýšení kvality zpracování a

která Vám zajistí za zvýhodněných cenových

distribuce výplatních lístků, pracovních smluv, platových výměrů nebo
obsahově citlivých dokumentů.
Požadované údaje včetně adresy se na běžné laserové/inkoustové
tiskárně vytisknou na speciální dokument formátu A4 a následně se v
dalším zařízení dokument složí a slepí do tvaru obálky.
Výhody tohoto řešení
ź
ź

Reprezentativní a snadno čitelné dokumenty
Ochrana před zneužitím citlivých dat – tisk a rozesílání bankovních
čísel PIN, mzdových údajů apod.

ź

Úspora pracovní síly – odpadá náročné vkládání dokumentů do

podmínek komplexní servisní péči. Součástí servisu je pravidelná
kontrola zařízení, výjezd technika do 24 hodin od nahlášení závady, v
případě nedokončení opravy zapůjčení náhradního zařízení.

Cena

měsíčního servisu činí 1.000,- Kč.
Instalace a školení obsluhy
Součástí koupě je samozřejmě instalace vybraného zařízení a
odborné zaškolení obsluhy pro zajišťování běžné uživatelské údržby.

Tisk a tlakové lepení Vašich mzdových lístků u nás
Nechcete si pořizovat výše uvedená zařízení, ale rádi byste svým

obálky
ź

Úspora obálek a nákladů na ně

ź

Úspora času – příprava dokumentů se výrazně zrychlí

ź

Minimalizace závažných omylů – prakticky nemožné odeslat údaje

zaměstnancům předávali tlakově zalepené mzdové lístky? Není nic
jednoduššího než data z Vašeho mzdového programu poslat k nám!
Jak to funguje?

jinému adresátovi

Povolaný zástupce Vaší organizace zašle po uzavření daného měsíce
Jaké zařízení pro tlakové lepení se hodí pro Vaši firmu?
Výběr zařízení pro tlakové lepení závisí na velikosti organizace.

zaheslovaný dokument ve formátu *.pdf obsahující mzdové lístky
určené k tlakovému slepení na námi uvedený e-mail. Tyto mzdové lístky
budou vytištěny, tlakově zalepeny do Vámi požadovaného tvaru,

Organizace do 1 000 osobních čísel
Pro tyto organizace je vhodné zařízení
OfficeMate 2d s kapacitou podavače 140 listů a

zabaleny a poslány na Vámi uvedenou adresu. Společnost Alfa
Software, s.r.o. garantuje dodání tlakově zalepených mzdových lístků do
72 hodin od dodání dokumentů v *.pdf.

výkonem 2 000 dokumentů za hodinu. Cena
zařízení OfficeMate 2d činí 56.020,- Kč bez DPH.
Doporučujeme spolu s nákupem stroje
uzavřít s dodavatelem servisní smlouvu, která Vám zajistí za
zvýhodněných cenových podmínek komplexní servisní péči. Součástí
servisu je pravidelná kontrola zařízení, výjezd technika do 24 hodin od
nahlášení závady, v případě nedokončení opravy zapůjčení náhradního
zařízení. Cena měsíčního servisu činí 600,- Kč.

Kolik zaplatíte?
Cena vytištění a slepení jednoho mzdového lístku je 3,50 Kč bez
DPH/ks. K celé zásilce je nutné ještě připočítat poštovné.

Chcete se dozvědět více?
Žádosti o zaslání podrobnějších informací a ukázek tlakově
lepených dokumentů přijímáme z kontaktního formuláře na
www.alfasoftware.cz v sekci Kontakt - Napište nám.

www.alfasoftware.cz

www.alfasoftware.cz

