Soluções de atendimento
e remessa de pedidos
por correio
Soluções de embalagem que
dinamizam sua operação de
remessa, reduzem os custos e
aumentam a produtividade.
Automated Packaging Systems, criadora original dos
equipamentos e materiais dos sacos em rolos Autobag®
autênticos, oferece sistemas de embalagem personalizados,
criados especificamente para sua aplicação exclusiva de
atendimento e remessa.

Soluções de embalagem com sacos
No centro de toda solução personalizada de atendimento, desde
unidades portáteis de mesa até sistemas de alta velocidade e totalmente
integrados, estão a qualidade e a confiabilidade de uma ensacadora
Autobag® ou SidePouch®, respaldadas pelo
suporte técnico de nível mundial da
Automated Packaging Systems.

Temos a solução ideal para você, independentemente de seu
objetivo: obtenção de taxas otimizadas de produtividade ou
aumento de sua capacidade para melhor controlar os picos
sazonais. Podemos ajudá-lo, seja na integração com seu
banco de dados empresarial, na pesagem e na digitalização
em linha, na impressão de etiquetas diretamente nos sacos,
na impressão de documentação, na organização e inserção,
no carregamento e na vedação automáticos, bem como na
verificação e triagem. Começamos entendendo toda a sua
operação de atendimento; depois, projetamos um sistema
que aprimore seus processos atuais, tornando-os mais
rápidos, econômicos e precisos.
Adicione a isso uma seleção de sacos postais aprovados,
incluindo material biodegradável EarthAware™ e uma
rede mundial de suporte de serviço; a escolha é óbvia. A
Automated Packaging Systems é sua fonte para as soluções
de atendimento e remessa de pedidos por correio.

Materiais para
sacos postais

Embalagens protetoras e de
preenchimento de espaço vazio
Os sistemas AirPouch® de embalagens
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Os sacos postais
proporcionam muita economia
com relação aos envelopes
acolchoados e as caixas de
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Histórias de sucesso
Veja como estes clientes economizaram dinheiro e alcançaram um rápido ROI
ao escolher a Automated Packaging Systems:

Estudo de caso 1

Estudo de caso 2

Estudo de caso 3

Economia anual: US$ 212.500
Período de retorno do investimento: 6 meses
Produto enviado: Produtos nutracêuticos

Economia anual: US$ 48.323
Período de retorno do investimento: 9,4 meses
Produto enviado: Roupas esportivas femininas

Economia anual: US$ 85.161
Período de retorno do investimento: 11 meses
Produto enviado: Itens colecionáveis

Método anterior: Carregamento manual em
envelopes acolchoados
Mão de obra anterior: Até 10 funcionários

Método anterior: Carregamento manual em
sacos lisos
Mão de obra anterior: 3 funcionários
Custo anterior/1.000: US$ 254

Método anterior: Carregamento manual em
sacos lisos
Mão de obra anterior: 5 funcionários
Custo anterior/1.000: US$ 213

Novo método: Autobag® AB 180 OneStep™
Nova mão de obra: 1 funcionário
Novo custo/1.000: $147

Novo método: Dois ensacadores
Autobag® AB 255 OneStep™
Nova mão de obra: 2 funcionários
Novo custo/1.000: US$ 128

Novo método: Autobag® PaceSetter
PS 125 OneStep™
Nova mão de obra: 1 funcionário
Economia com postagem: US$ 0,17
		
por pacote

Autobag PaceSetter PS 125 OneStep é um
ensacador de mesa compacto, ideal para
operações de atendimento de médio volume.
Nessa aplicação, a impressora integrada é
usada para fazer interface com um banco de
dados para imprimir informações do pedido,
endereço e códigos de barra diretamente no
saco postal. Esse sistema semiautomático
substitui a necessidade de impressões
separadas e colagem manual de etiquetas,
produzindo até 15 pacotes por minuto.
Há também a redução dos custos com material
e postagem. A empresa economiza uma média
de US$ 0,17 na postagem por pacote, pois
o peso dos sacos postais é inferior ao dos
envelopes acolchoados. Com 5.000 pacotes
por dia, isso equivale a uma economia diária
de US$ 850 apenas com postagem.

Ensacador de mesa
PaceSetter PS 125 OneStep™

Autobag AB 180 OneStep é um sistema
de embalagem com sacos de alta
produtividade para operações dinâmicas
de pedidos por correio. Nessa aplicação
exigente, o ensacador é totalmente
integrado aos bancos de dados de
remessa e de clientes para o atendimento
personalizado de pedidos 1:1. Uma grande
variedade de roupas esportivas é colocada
manualmente nos sacos, por isso a troca
rápida de sacos de tamanhos diferentes
é muito importante. Gráficos, textos e
informações de código de barras são
impressos diretamente no saco logo antes
de ele ser aberto, preenchido e vedado.
Esse sistema imprime e embala até 30
sacos por minuto e reduziu os custos com
mão de obra em 42%.

Ensacador Autobag® AB 180 OneStep™

Para o máximo de produtividade em
aplicações de embalagem horizontal e em
amplos sacos, o Autobag® AB 255 OneStep™
fornece recursos versáteis de embalagem
para o atendimento de pedidos de itens
maiores por correio. Nessa aplicação, dois
sistemas foram instalados para aumentar
a produtividade dessa empresa que tem
crescido rapidamente. O tamanho dos sacos
postais aprovados pelo USPS chega a até 40
cm de largura x 68 cm de comprimento. Esse
sistema de sacos postais imprime e embala
até 30 sacos por minuto e reduziu o número
de funcionários de cinco para dois, mais do
que dobrando a produtividade.

Ensacador amplo Autobag® AB 255 OneStep™

Sistemas personalizados de atendimento
A Automated Packaging Systems conta com uma equipe dedicada de engenheiros
mecânicos, elétricos e de software concentrados no desenvolvimento de sistemas
personalizados de embalagem para aplicações exclusivas. Além disso, temos parcerias
com empresas líderes de integração de sistemas, especializadas em desenvolver sistemas
personalizados de atendimento. Não importa qual seja o porte de sua operação de
separação e embalagem, trabalhamos com você para projetar soluções inovadoras, que
incluam máquinas, materiais e serviços para proporcionar o máximo de confiabilidade,
qualidade e suporte.

Os mercados-alvo incluem
Farmacêutico
Nutracêutico
Vestuário/calçados
Literatura/livros
DVDs, CDs
Joalheria/novidades

Sistema personalizado de
atendimento farmacêutico com
verificação de três pontos

Sistema personalizado
de embalagem de alta
produtividade

Materiais para sacos postais
Autobag® e SidePouch®
compatíveis com o sistema
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como perfurações fáceis de abrir,
impressão e colocação de marcas
personalizadas em até 10 cores e
fita dupla face para devoluções de
mercadorias, você pode projetar
um pacote de remessa que seja
apropriado para sua operação e
causar uma excelente impressão
aos clientes.
Os sacos postais Autobag e
SidePouch proporcionam economia
significativa com relação às
autoenvelopadoras, aos envelopes
acolchoados e às embalagens
de papelão tradicionais, além
de reduzirem os custos de
armazenamento e manuseio.
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www.autobag.com
1-888-AUTOBAG
(1-888-288-6224)

Automated Packaging Systems é pioneira no
desenvolvimento de materiais para sacos que
respeitam o meio ambiente. Fabricamos nossos
próprios sacos de acordo com normas rigorosas
de qualidade e continuamos aumentando nossa
linha crescente de materiais Autobag, SidePouch e
AirPouch recicláveis e biodegradáveis.
Nossos materiais EarthAware incluem um filme
coextrudado de três camadas, desenvolvido
especificamente para o mercado de atendimento de
pedidos por correio e aprovado pelo USPS. Os sacos
postais biodegradáveis EarthAware são totalmente
recicláveis e mantêm suas propriedades de resistência
e desempenho em períodos de armazenamento ou
quando estão em trânsito.
Os filmes EarthAware também estão disponíveis
para aplicações de embalagens protetoras e de
preenchimento de espaço vazio, em que as almofadas
de ar e as bolhas fornecem proteção e reduzem os
custos com embalagem e remessa.
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Usando os sacos postais Autobag e
SidePouch autênticos e com garantia
de funcionamento você garante que
seu sistema alcançará o máximo de
produtividade e disponibilidade. A
Automated Packaging Systems oferece
materiais para sacos postais aprovados
pelo USPS que são duráveis e seguros,
têm excelente adesão a etiquetas
impressas e reduzem os custos com
postagem. Os sacos postais Autobag
e SidePouch estão disponíveis em
uma grande variedade de tamanhos e
contam com nossa exclusiva tecnologia
ProGap™, com uma abertura
mais ampla e mais circular para o
carregamento rápido e preciso. Todos
os nossos sacos postais contam com
vedações laterais resistentes
para proteção contra perda
de mercadorias durante
o trânsito. Com os outros
elementos de design, tais

EarthAware™ para pedidos por
correio e embalagens protetoras

These genuine plastic
products are specially
formulated and
GUARANTEED to run on
machinery manufactured
by Automated Packaging
Systems, Inc.

GUARANTEED

Soluções de embalagens protetoras
desenvolvidas para aumentar a eficiência
de sua operação de embalagem
Preenchimento de espaço
vazio AirPouch®

Embalagem protetora
AirPouch® FastWrap™

As almofadas de ar AirPouch proporcionam
muitas vantagens com relação ao uso de
flocos, espuma ou papel como materiais
de embalagem. O material dessa almofada
pré-formada é enviado dobrado em ziguezague, em caixas que contêm até 1.200
metros de almofadas não preenchidas, o que
reduz o custo de remessa e armazenamento.
As almofadas são mais limpas e fáceis
de manusear do que outros materiais de
embalagem, além de proporcionar melhor
visibilidade do produto dentro da caixa.
Além disso, somente as almofadas AirPouch
contam com nossas exclusivas perfurações
EZ-Tear™, que proporcionam facilidade às
empacotadoras ao separar a quantidade
apropriada de material necessário.

As bolhas protetoras FastWrap, com patente
pendente, apresentam um padrão de design
de colmeia, com canais cheios, oferecendo
máxima proteção em aplicações para
embalagem e intercalações. Uma única caixa
compacta de material produz 420 metros de
embalagem protetora, o que equivale a 5,5
rolos de plástico bolha. As bolhas FastWrap
são preenchidas em uma folha contínua que
é perfurada a cada 25 cm, proporcionando
facilidade às empacotadoras na separação da
quantidade necessária para uma embalagem
rápida e eficiente. Os tubos FastWrap têm
perfuração entre cada tubo, o que reduz o
desperdício de material em aplicações de
blocos e amarrações.

As almofadas são preenchidas e vedadas
sob demanda com o uso de um sistema
compacto e totalmente elétrico que pode
ser colocado diretamente na estação de
embalagem ou integrado a uma variedade de
acessórios usados para abastecer diversas
estações de embalagem simultaneamente. O
AirPouch é o primeiro a oferecer um design
que não requer o uso de facas, o que elimina
a ocorrência de desgaste do item principal,
algo encontrado em outros sistemas de sua
classe.
As almofadas de ar AirPouch para
preenchimento de espaço vazio estão
disponíveis em muitos tamanhos e tipos de
filme, que podem ser lisos ou com impressão
personalizada de mensagens exclusivas.
Os materiais biodegradáveis e recicláveis
EarthAware™, que são os preferidos dos
clientes, por padrão, vêm na cor verde
para demonstrar o uso de materiais para
embalagem que respeitam o meio ambiente.

Os tubos e as bolhas AirPouch FastWrap
são preenchidos sob demanda, conforme a
necessidade, na estação de embalagem, o
que elimina os requisitos de armazenamento
e manuseio de materiais preenchidos e
volumosos. Acessórios do equipamento, tais
como uma bobina opcional e um funil para
armazenamento, facilitam o abastecimento de
diversas estações de embalagem a partir de
um sistema portátil totalmente elétrico.
Nosso filme padrão DC2™ LLDPE é feito
de material durável resistente a furos,
ideal para a maioria das aplicações de
remessa e armazenamento. O produto está
disponível com nosso aditivo biodegradável
EarthAware™. O filme coextrudado
biodegradável EarthAware de qualidade
superior é recomendado para ciclos de
distribuição de longo prazo. Todos os filmes
EarthAware estão disponíveis na cor verde
para conscientização dos clientes.

Automated Packaging Systems é líder no setor
de produtos para embalagem com sacos e conta
com instalações de vendas, serviço e fabricação
por todo o mundo. Com mais de 30.000
sistemas em operação no mundo todo, temos
a experiência e o suporte para proporcionar o
máximo de satisfação aos clientes.

AirPouch® FastWrap™
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