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PostNL bestelt bij Intimus nieuwe couverteeroplossingen van Pitney Bowes 

 

 
(Vlnr) Gert-Jan Vollema, Mieke Clark – Marsman (beiden PostNL), Victor Dake (Intimus),  

Willem Tolenaar (PostNL) en Peter Gils (Intimus). Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

PostNL Communicatie Services heeft bij Intimus vier nieuwe Pitney Bowes Epic™ hoogvolume 

couverteersystemen gekocht. ‘Daarbij zij we niet over één nacht ijs gegaan’, zegt Gert-Jan Vollema, 

Manager Operations. ‘Uiteraard hebben we zorgvuldig gekeken naar de nieuwste technologieën op 

dit gebied. Ook de timing was belangrijk, want inmiddels zijn onze activiteiten samengevoegd met 

die van Euro Mail. Wij zijn uit Utrecht verhuisd naar Berkel en Rodenrijs en opereren van daaruit 

onder één dak gezamenlijk onder onze nieuwe naam Communicatie Services. Voorheen was dat 

Billing & Document Solutions. De aanschaf van de nieuwe systemen paste goed in dat plaatje. Met de 

nieuwe Pitney Bowes couverteersystemen hebben een hogere verwerkingssnelheid ten opzichte van 

oudere generatie systemen. Daardoor houden we met minder systemen dezelfde netto output 

capaciteit. Ook hebben we gekozen voor een in-line enveloppen inkjet oplossing waarmee we op 

dezelfde hoge snelheid enveloppen kunnen adresseren en voorzien van klantlogo’s. Daarmee maken 

we weer een mooie stap in ons whitepaper proces’. 

  



Willem Tolenaar, manager inkoop en techniek, vult aan: ‘De Pitney Bowes systemen zijn zeer all-

round en flexibel. We verwerken er zowel Direct Mail alsook transactie mail op. En voor ketting en 

losblad hoeven we de systemen niet om te bouwen, omdat beide een eigen invoer hebben. 

Voorheen werden onze stromen op verschillende machines verwerkt. Bij de aanschaf hebben onze 

productiemanagers goed meegekeken en een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen van 

onze eisen en wensen. Het systeem wordt aangestuurd door het door Pitney Bowes ontwikkelde 

Epic™ software platform. Het bedieningsgemak is zeer eenvoudig. Dat geeft in de productie een 

grote flexibiliteit als het gaat om het inzetten van operators. Het wijst allemaal voor zich. Het 

systeem garandeert door ‘closed loop’ een foutloze verwerking. Dat houdt in dat in iedere envelop 

de juiste inhoud komt. Verder zijn onze nieuwe Pitney Bowes systemen modulair samengesteld. Dat 

betekent dat het wisselen van enveloppen en of documenten aan de rol of losblad bij nieuwe jobs 

zeer snel zijn te verwisselen. Zelfs zonder dat het verwerkingsproces hoeft te worden onderbroken. 

Die flexibiliteit is ongekend en daardoor kunnen we documenten beter, veiliger en veel sneller 

verwerken.’ 

 

Over intimus 

 

Intimus International Netherlands is gevestigd in Capelle aan den IJssel en is onderdeel van Intimus 

International. Wereldwijd zijn er circa 260 medewerkers werkzaam. Intimus International  is 

producent van Information Security, Business Information Solutions, Physical Security en Cash 

Management oplossingen. Intimus International is exclusief partner van Pitney Bowes in de Benelux, 

Spanje, Portugal en Oostenrijk. 

 

Meer info: www.intimus.com 
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