DOCUMENT FINISHING SOLUTIONS

A Gemsys mint a papíralapú dokumentumok feldolgozásának vezető szakértője, elhivatott feladatának érzi,
hogy javítsa a vállalati termelékenységet, megoldást kínálva az irodai berendezések minél hatékonyabb
alkalmazásában. Célunk a papírkezelések, feldolgozások hatékonyságát növelő technikai berendezések
elterjesztése, üzemeltetése és szaktanácsadás az irodai felhasználások, személyi alkalmazások területén.
A Gemsys megoldást kínál a digitális nyomtatás, másolás, dokumentum kidolgozás, postázás, kreatív vágás
és hajtogatás valamint az iratmegsemmisítés területén egyaránt. Figyelembe véve a megnövekedett piaci
prezentációs igényeket, a feldolgozások gyorsaságát, a minőségi munkavégzést, a hatékonyságot, a
legmegfelelőbb megoldás a Gemsys Document Finishing Solutions alkalmazása.

PAPÍR HAJTOGATÓGÉPEK:
GEMSYS TFM-104
Kisebb titkársági feladatok, főleg levelek hajtogatására ajánlott levél hajtogatógép, amely meggyorsítja az
időigényes postai előkészítést. http://www.gemsys.hu/11/dir/104_hajtogatogep.pdf
GEMSYS LF-8840
Szintén kisebb, de összetettebb irodai alkalmazásra készült, az A4-es dokumentumainkat akár négy hajtási
formában is képes elkészíteni. Túllépve a levélhajtogatáson, tökéletesen alkalmazható a kiadványok,
prospektusok, szórólapok kreatív hajtogatására. http://www.gemsys.hu/11/dir/8840_hajtogatogep.pdf
GEMSYS TFM-404
Professzionális irodai hajtogatógép, akár több A4-es lapot képes 6 különböző formátumban összehajtani,
valamint az elkészített dokumentumokat meg is számolja. Három darab papírkazettával rendelkezik,
amelyek programozhatóak. Kézi adagolással maximum 5 lapot hajthatunk egy csomaggá.
http://www.gemsys.hu/11/dir/404_hajtogatogep.pdf
GEMSYS TFM-703A és TFM-703B
Minden igényt kielégít, A3-A4-A5-B6-os méretű lapokat képes kezelni, nagy sebességgel hajtogatni.
Kiválóan használható eltérő médiatípusok hajtogatására is. Ez a modell magába foglalja a megbízhatóságot,
a gyorsaságot, valamint hatékonyságot. http://www.gemsys.hu/11/dir/404_hajtogatogep.pdf

BORÍTÉKOLÓGÉP
GEMSYS SI-1000
Automatikusan végzi a levelek összehatását az „ablakos „ boríték méretének megfelelően, az összehajtott
lapot, lapokat elhelyezi a borítékba, majd a borítékot leragasztja. A teljes folyamatot automatikusan végzi.
A Gemsys SI-1000 hatékonyságával jelentősen lerövidíti a postázási folyamat időigényét.
http://www.gemsys.hu/11/dir/1000_boritekologep.pdf

NÉVJEGYKÁRTYAVÁGÓK
A Gemsys a digitális színes nyomtatókat mindszélesebb felhasználási területre ajánlja, így már saját
magunknak készíthetünk kisebb, vagy akár nagyobb darabszámú névjegykártyákat, terméklapokat.
Névjegykártya vágóink 90x50mm méretben dolgoznak, akár 300 g/m2 vastagságú kartonlapokat is képesek
méretre vágni. http://www.gemsys.hu/11/nevjegykartyavago_gep.html
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PAPÍRRENDEZŐ (JOGGER)
GEMSYS PJ-100
Nagytömegű A3-A4-es lapok oldal rendezése frekvenciás rázással és légbefúvással. Felhasználható
nagyteljesítményű másoló és nyomtató berendezéseknél, jelentősen csökkenti a papír elakadások számát.
Gépi és kézi vágógépeknél, és kötőgépeknél. http://www.gemsys.hu/11/papirrendezo_gep.html

IRATMEGSEMMISÍTÉS
Gemsys iratmegsemmisítők elsősorban irodai felhasználásra készültek, előtérbe helyezve a bizalmas
dokumentumok, feljegyzések teljes biztonságos iratmegsemmisítését. Gépeinkkel megoldást kínálunk a
papír, CD és DVD, valamint plasztikkártyák megsemmisítésére. Figyelembe véve a széles igényeket a
megsemmisítés legbiztonságosabb formájára is megoldást kínálunk.
http://www.gemsys.hu/11/dir/gemsys_iratmegsemmisito_modellek.pdf
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