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CRIE COM FACILIDADE OU ENRIQUEÇA
DOCUMENTOS COM CONTEÚDO
VARIÁVEL DE QUALQUER TIPO:
TRANSACIONAL, TRANSPROMOCIONAL
OU PROMOCIONAL
Projete de baixo para cima, usando os dados de
entrada do host
Extraia as informações necessárias a partir dos dados, tais como
ﬂuxos de impressão, bancos de dados, XML ou outros formatos, e
mapeie isto tudo com facilidade dentro de um documento modelo.

Agregue valor aos documentos corporativos existentes
Para abreviar o prazo até chegar à comercialização, importe os
documentos corporativos existentes que foram criados com qualquer
aplicativo Windows, como o Microsoft Word e Adobe InDesign, para
que eles sejam redirecionados e melhorados. Você não precisa recriar
suas faturas, balanços ou qualquer outro documento corporativo, já
que o PlanetPress Suite pode importar e interpretar o conteúdo com
inteligência.

OTIMIZE A PRODUÇÃO E REGISTRE
A DOCUMENTAÇÃO COM FLUXOS DE
TRABALHO AUTOMATIZADOS
Os documentos criados com o PlanetPress Suite podem ser
impressos em qualquer impressora, enviados por email ou fax e, até
mesmo, indexados e arquivados em sistemas de Gerenciamento de
Documentos Eletrônicos.

Possibilitando a comunicação
corporativa
Os documentos corporativos têm um papel
importante na comunicação entre organizações
e seus clientes. As faturas, balanços, relatórios
ﬁnanceiros, isto é, cada documento enviado a
seu cliente é uma oportunidade para prospectar
novos negócios. Com a tecnologia correta,
podem-se criar documentos corporativos e
comunicações para os clientes que ajudam a
desenvolver, manter e ampliar seus negócios.
As comunicações com o cliente causam
impactos sobre cada departamento da
organização. Portanto, a adoção de soluções
para simpliﬁcar e otimizar a criação,
gerenciamento e distribuição dos documentos
corporativos deve solucionar problemas reais
corporativos sem gerar despesas gerais
indiretas operacionais. A solução correta
permitirá uma comunicação mais eﬁciente
com seus clientes atuais, bem como a rápida
implementação de estratégias e processos para
atender a necessidades futuras.

Proprietários do Processo

Aumenta a produtividade e
lucratividade
Melhore os processos existentes
e reduza os atrasos na produção
Faça mais em menos tempo

Gerentes Comerciais

Torna cada comunicação uma
oportunidade para desenvolver a
lealdade e incentivar as vendas
Converta os dados em comunicações
corporativas orientadas e relevantes
Corte eﬁciente dos custos de processamento
de documentos

Recursos Principais do PlanetPress Suite

Proﬁssionais de Marketing

Ferramentas de ﬂuxo de trabalho orientadas ao objeto

Incentivem mais os negócios com
melhores comunicações

As ferramentas de ﬂuxo de trabalho do PlanetPress Suite oferecem
numerosos objetos incorporados e fáceis de usar. Seu propósito
seria simpliﬁcar a conexão e comunicação com quase todos os
aplicativos da empresa e programas e possibilitar a escrita de scripts
avançados para um nível ilimitado de integração.

Responda rapidamente às
oportunidades do mercado
Melhore facilmente os documentos existentes

Suporte para uma ampla variedade de entrada de
dados e documentos
O PlanetPress Suite permite que se trabalhe com quase todo
o tipo de dados ou documentos. As emulações incorporadas
incluem os dados da impressora ASCII & Line, CSV, Database,
Channel Skip, PDF e XML. É possível implementar por
conta própria com nossa tecnologia de script embutido –
PlanetPress Talk. Assim que recebe os dados ou documento, o
PlanetPress Suite pode ser usado para direcionar o conteúdo,
distribuição e ﬂuxo de trabalho do documento dinamicamente.

Driver Windows único para entrada a partir de qualquer
aplicativo Windows
As ferramentas de ﬂuxo de trabalho do PlanetPress Suite são
entregues com um driver Windows que importa documentos,
criados com qualquer aplicativo, para dentro do PlanetPress Suite
a ﬁm de melhorar e integrar o ﬂuxo de trabalho. Diferente da
maioria dos drivers Windows que reproduzem documentos para
impressão, o driver Objectif Lune Windows fornece documentos
totalmente formatados. É possível acrescentar condições, interpretar o
conteúdo com inteligência, imprimir, arquivar emails ou mandar fax.*

Ferramentas avançadas de manuseio de PDF
Combinadas com nosso driver Windows exclusivo, que tem a
capacidade de criar PDFs a partir de qualquer aplicativo para uso no
PlanetPress Suite, nossos módulos de ﬂuxo de trabalho oferecem
muitas ferramentas em PDF para ajudá-lo a otimizar a produção.
É possível dividir com facilidade, processar condicionalmente e,
até mesmo, mesclar documentos. Utilize os documentos como
estão ou agregue valor instantâneo com OMR, formatação
da cor, redimensionamento e duplicação ou, com opções de
terceiros, faça uma limpeza nos endereços para otimizar o correio.*

Suporte para Windows
O PlanetPress Suite roda em Windows Vista, Server 2008, XP e
Server 2003. Sua instalação pode ser feita em uma única estação
de trabalho ou servidor (físico ou virtual) ou em vários deles, e
conectado através de objetos de comunicação do ﬂuxo de trabalho
para que trabalhem juntos e distribuam o processamento para toda
a empresa.

Transforme os documentos corporativos
em veículos de propaganda atraentes com
mensagens transpromocionais

Proﬁssionais de TI

Melhorem seus processos de
negócios sem alterar o sistema
local
Implemente uma solução única e comprovada
para todos os seus documentos e formulários
Não faça nenhuma alteração em sua infraestrutura e certiﬁque-se da compatibilidade
com os aplicativos da empresa
Automatize as tarefas e reduza sua carga de
trabalho

Executivos de Finanças

Usem a tecnologia para gerar
receitas e lucrar com uma taxa
de retorno mais rápida de seu
investimento
Reduza os custos com mão-de-obra e
respectivas paradas programadas da produção
Acelere o processo de distribuição, agilize os
pagamentos e reduza os custos com correio
Utilize o arquivamento digital e
reduza os custos do serviço ao cliente
Maximize seu orçamento de marketing ao criar
oportunidades de vendas

* Disponível somente com o PlanetPress Office e PlanetPress Production

Para obter maiores informações, entre em contato com seu escritório local
ou acesse:

www.objectiﬂune.com/ppsv7
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