OL® Connect Send

voor ad hoc consolidatie van printwerk en post
Printen, versturen en ontvangen met één klik!

• Meer printvolume
• Meer bieden met
online diensten
• Verbeter uw efficiëntie
en reageer sneller op
klantwensen
• Verbeter winstgevendheid
met portokortingen en
postoptimalisatie

De kosten van ad hoc post worden in de meeste organisaties over het hoofd
gezien. Eenvoudige stappen kunnen resulteren in forse besparingen door
middel van consolidatie, automatisering en portokortingen.

Ziet u zakelijke kansen
over het hoofd?
Omdat er steeds minder grote bedrijven zijn die
veel printwerk uitbesteden en u niet meer werk kunt
krijgen van uw huidige klanten, moet u voortdurend
op zoek naar nieuwe klanten. Tegenwoordig is
de realiteit dat de hoeveelheid printwerk naar
verwachting zal afnemen als percentage van de
algehele communicatie-uitgaven.1 U moet steeds meer
klanten aantrekken om uw printvolume te handhaven
of verhogen, maar meer klanten betekent meer
verwerkingstijd en kleine printtaken zijn niet minder
complex dan grote taken en zijn beide tijdrovend.
Dit betekent dat uw overhead toeneemt terwijl uw
winstgevendheid afneemt. U wijst zelfs misschien
zakelijke kansen af omdat u geen winst kan maken bij
dat volume.

Worstelt u ermee om uw
klanten een betere service te
bieden?
Continu zoeken naar nieuwe klanten en hun ad hoc
bestellingen beheren, u heeft het er druk mee, dus
is het lastig om de tijd te vinden om uw processen
te verbeteren en een betere klantenservice te
bieden. De klantbeleving is uitermate belangrijk om
de loyaliteit van de klant te verdienen. Mensen zijn
steeds meer gewend aan het gebruik van interactieve
online diensten. Als u deze diensten niet kunt
bieden, dan benadeelt u zichzelf ten opzichte van de
concurrentie.

Mist u deadlines?
Bestellingen voor printwerk komen voortdurend op
verschillende mediatypes binnen: ftp, USB flashdrives,
cd-roms, internet etc. Elk type vereist veel kleine
stapjes die resulteren in veel tijdsverspilling: u moet
de ontvangst bevestigen, een prijsbevestiging
versturen, zoeken naar de bron, bronbestanden
verplaatsen en hernoemen, de printtaak configureren
en de klant informeren over de verzenddatum. En u
moet al deze tijdrovende taken voor elke bestelling,
groot of klein, uitvoeren!
1 InfoTrends
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“55% van
printwerkleveranciers
ziet hun capaciteit
om de verkoop te
vergroten als hun
grootste zorg.”
Andrew Paparozzi

Economista Chefe, Idealliance

De oplossing van OL voor ad hoc
consolidatie van printwerk en postverzending
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De klant
print zoals
gebruikelijk.
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De klant bekijkt
het voorbeeld
en selecteert de
opties.

Voorbeelden van
ad hoc post:
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De printtaak
wordt veilig
via internet
verzonden.

Zakelijke brieven
Certificaten
Aanmaningen
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De operator in
de printkamer
ontvangt de taak,
neemt de juiste
productiebeslissingen
en start het printen.

Bevestigingsbrieven
Contracten
Kredietbrieven
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De taak wordt
automatisch
verwerkt en geprint
op basis van een
vooraf vastgestelde,
geautomatiseerde
workflow.

Declaraties
Brieven over
geschillen
Offertes

6

Het materiaal
wordt in
enveloppen
gedaan en
verstuurd.

Herinneringen
Reclamebrieven
Welkomstbrieven
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Waarop u kunt rekenen:
a
a
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U kunt meer klanten helpen

a
a
a
a
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De verwerking van printtaken automatiseren

Upselling bij uw klanten
Uitgroeien tot een echte full-service faciliteit
Vooraf goedgekeurde documenten
ontvangen
Taken consolideren, sorteren en groeperen
Alle posttaken optimaliseren
Managementkosten verlagen
Lagere tarieven aanbieden

Waar uw klanten op kunnen rekenen:
a Lagere kosten door het overbodig maken van

handmatige verwerking en verzending, papier,
enveloppen, etc.

a De controle over branding, afwerking, bijlagen
a 24/7 toegang tot een eenvoudige en intuïtieve
webinterface

a Veilige overdracht zonder complex registratieen aanmeldproces

a Documenten in real-time bekijken voordat ze
verzonden worden

a Meldingen in elke fase van het proces ontvangen

Waarom kiezen voor OL?
Objectif Lune heeft meer dan 20 jaar ervaring in de grafische industrie. Onze partners zijn onder andere
toonaangevende fabrikanten van printers, en we hebben een klantenbestand van meer dan 15.000
klanten. Onze producten hebben bijgedragen aan de overstap naar het digitale tijdperk en we hebben de
technologie in huis om onze klanten te helpen bij de volgende printwerkrevolutie: het automatiseren van
printen via internet.
• We combineren expertise in printtechnologieën met internettechnologieën.
• We bieden korte implementatietijden, een flexibele prijsstructuur, ondersteuning en kennisoverdracht.
• Onze software is gebruiksvriendelijk, kan worden aangepast aan uw manier van zakendoen en kan door uzelf
worden ondersteund.
• We hebben kantoren over de hele wereld, zodat we u tijdig en effectief kunnen ondersteunen in uw eigen taal.

olconnect.com/ad-hoc-mail-consolidation
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