
Soluções postais



Uma evolução que traz desafios e 
oportunidades
O panorama de correios e encomendas de hoje é marcado pela transição e 

competição, com mudanças tecnológicas causando impacto. O marketing 

e a comunicação digital têm operadoras lidando com uma variedade 

de tipos de correspondência em constante mudança, enquanto novos 

modelos de negócios estão criando mais pontos de entrega. A ascensão 

do comércio eletrônico continua a moldar as operações de gerenciamento, 

alterando a variedade de produtos postais, aumentando os volumes 

de encomendas e exigindo cronogramas de entrega agressivos. 

O sucesso nessas condições em evolução exige estratégias e tecnologias 

inovadoras para o processamento de correios e encomendas, com 

as operadoras, os varejistas e as novas entidades desempenhando 

um papel. As operações precisam de sistemas automatizados 

projetados para reduzir contatos, lidar com tudo, desde materiais 

planos até grandes pacotes, expandir conforme as necessidades 

dos negócios e integrar-se perfeitamente a outras automações.

Classificação de alto desempenho para cada 
pacote e finalidade
A Honeywell Intelligrated USS fornece sistemas de classificação de 

alta velocidade para alguns dos maiores e mais eficientes centros de 

postagem e encomendas do mundo, centros de distribuição de varejo e 

instalações de fabricação. Seja para o gerenciamento de caixas rígidas, 

envio de boletins ou cartas em rota de desvio, sequenciamento de 

duas passagens ou outras aplicações, a Honeywell Intelligrated USS 

reúne uma ampla gama de tecnologias de triagem e experiência em 

fluxo de trabalho para direcionar itens de maneira rápida e eficiente.

Soluções postais da Honeywell Intelligrated USS

Essa combinação de eficiência, flexibilidade e 
escalabilidade é essencial para atender aos requisitos 
de correios de hoje, mantendo-se à frente dos 
desenvolvimentos futuros.



Sistemas de automação totalmente integrados 
Criar uma solução conectada
A Honeywell Intelligrated USS aproveita décadas de experiência em 

integração para permitir soluções abrangentes e adaptadas aos requisitos 

exclusivos das operações de processamento postal. A Honeywell 

Intelligrated USS oferece um conjunto completo de tecnologias de 

automação, incluindo: 

• Soluções verticais: economizar espaço valioso e manter o produto 

fluindo de forma suave e eficiente

• Sistemas de buffer: itens de estágio para consolidação, 

sequenciamento ou buffering na preparação para envio e entrega com 

acesso rápido a itens e máxima densidade de armazenamento  

• Capacidades da esteira transportadora: manter uma variedade  

de tipos de embalagem fluindo por meio de fusões, desvios ou zonas  
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Visão geral das soluções
As soluções inteligentes de gerenciamento 

automatizado de materiais da Honeywell 

Intelligrated otimizam processos, aumentam 

a eficiência e proporcionam uma margem 

competitiva aos negócios. A Honeywell 

Intelligrated projeta, fabrica, integra e 

instala soluções completas de automação 

do manuseio de materiais, incluindo:

Serviços de suporte de ciclo  
de vida
Os serviços de suporte de ciclo de vida da 

Honeywell Intelligrated fornecem todos os 

serviços, peças e suporte necessários para 

manter os sistemas em funcionamento 

com o máximo de eficiência. Com uma rede 

de profissionais especialistas em serviços 

de suporte de ciclo de vida da Honeywell 

Intelligrated, o atendimento ao cliente 

multilíngue funciona 24 horas no número:  

+1 877.315.3400.

• Sistemas de 

execução para 

armazéns

• Tecnologias de 

abastecimento

• Soluções de 

comando de voz

• Controles 

de máquina 

InControlWare®

• Sistemas de seleção 

IntelliSort®

• Sistemas de esteira 

transportadora

• Paletizadoras e 

robótica Alvey®

• Soluções de sistema 

de recuperação e 

armazenamento 

automatizado

• Suporte técnico  

IN-24X7®
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O Centro de distribuição conectado
O ritmo da mudança no comércio moderno está exercendo uma enorme 

pressão sobre as operações de abastecimento. Para se manter competitiva 

e proteger os lucros, as empresas precisam de soluções que os ajudem a 

alcançar o máximo rendimento, flexibilidade diária, escalabilidade à prova de 

futuro e inteligência para tomar decisões informadas. 

O Centro de distribuição conectado ajuda as empresas a fazer a 

transformação digital necessária para aumentar a confiabilidade, melhorar 

a utilização e maximizar a produtividade por meio de:

• Execução inteligente, orientada por dados e de alta velocidade

• Processos automatizados e adaptáveis para máquinas e trabalhadores

• Utilização otimizada com a capacidade de se adaptar e expandir 

perfeitamente

• Ideias e análise preditiva, de sensores à nuvem


